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Luni a început la Timișoa
ra conferința de construcții 
metalice, manifestare științi
fică de amploare care re
unește la lucrările sale re
prezentanți ai ministerelor 
construcțiilor de mașini gre
le și construcțiilor industria
le, profesori din învățămîn- 
tul tehnic superior, cercetă
tori, proiectanți. constructori 
de pe marile șantiere, specia- ■ 
liști din producție. Participă, 
de asemenea, invitați din An
glia, Austria, Cehoslovacia,
R. D. Germană, R.F. Germa
nia. Iugoslavia, Ungaria,
S. U.A.

In programul lucrărilor . 
sint înscrise peste 100 de co
municări științifice, legate 
de calculul, 
tehnologiile 

construcțiilor

vorba de noua marcă de 
cauciuc sintetic „Carom 60“, 
destinat industriei de încăl
țăminte.

Experimentat în cadrul fa
bricilor de încălțăminte de 
la Cluj și Drăgășani, pentru 
confecționarea tălpilor, acest 
cauciuc și-a dovedit calită
țile deosebite — duritate și 
rezistență mare. El înlocuieș-

Breviar

Și
a

Rîșnov-Ghimbav, Rodna-Bor- 
șa,. Ghimpați-Găești, Supuru- 
Satu Mare și Zalău-Carei. De 
pe acum s-a ajuns ca mai 
bine de 85 la sută din re
țeaua de drumuri naționale 
ale României să fie moder
nizată, față de numai.7-8?la 
sută cît se înregistra acum 
un sfert de veac.

In actualul cincinal se vor 
amenaja drumuri moderne 
în lungime de peste 5 000 
de kilometri.

★
Luni după-amiază s-au 

inaugurat la Constanța Zi
lele culturii constănțene, sub 
genericul „Pontica — dialog 
cultural cu viața".

La festivitatea de deschi
dere, tovarășul Vasile V51- 
cu, prim-secretar al Comite
tului județean de partid, pre
ședintele Consiliului popular 
județean, a vorbit despre 
importanța acestei manifes
tări.

„Pontica ’73“, care se des
fășoară pină la 30 octombrie, 
programează în principalele 
localități de pe cuprinsul 
județului numeroase acțiuni 
cultural-artistice. Printre a- 
cestea, rețin atenția sesiu
nea științifică a Muzeului de 
arheologie „Memoria pămîn- 
tului dobrogean", simpozio
nul „Dobrogea în circuitul e- 
conomiei naționale", sesiunea 
omagială consacrată împli
nirii a 75 de ani de la în
ființarea primei . biblioteci 
publice din Dobrogea, festi
valul teatrelor de păpuși la 
care vor participa teatre din 
întreaga țară, expoziția. „Do
brogea in pictură, ieri și azi" 
și altele.

te astfel cu succes alte mărci 
de cauciuc sintetic procurate 
pînă acum din import, motiv 
pentru care, încă în acest an, 
vor fi livrate unităților in
dustriei ușoare 500 de tone 
de „Carom 60". ’

♦
Pe harta rutieră a Româ

niei s-a înscris zilele acestea 
încă două drumuri naționale 
modernizate, prezentînd deo
potrivă, importanță de ordin 
economic, social, cultural și 
turistic. Este vorba de șo
selele naționale montane Re- 
ghin-Apahida și Tîrgu Jiu- 
Băile Herculane, a căror lun
gime totalizează circa 250 de 
kilometri. Pînă la 
anului se va termina, de a 
semenea, 
lor Zlatna-AIba Iulia, Abruci- 
Cîmpeni, Băița-Cîmpeni, Pă- 
tîrlagele-Prejmer-Br.ișov, OI- 
tenița-Daîa și Cristian-Ghim- 
bav, iar in următorii doi ani 
vor fi încheiate lucrările pe 
traseele Vatra Dornei-Poia- 
na Teiului, Miercurea Ciuc- 
Comănești, Vălenii de Mun- 
te-Săcele-Brașov, Predeal-

proiectarea 
de execuție 
metalice.
★

Constructorii hidrocentra
lei de pe Lotru, cea mai 
mare construcție hidroener
getică de pe rîurile interioa
re ale țării, raportează, în 
cinstea Zilei energeticianu- 
lui, un succes de seamă : a- 
tingerea cotei finale de către 
imensul baraj de la Vidra. 
Acesta este primul baraj 
din țară înălțat din anroca- 
mente, nisip și argilă. înăl
țimea lui este de : 
gimea de 388 m < 
la bază de 420 i 
în stare să țină 
adevărate „mări" 
tane, in care se va acumula 
un volum de 340 milioane 
mc de apă, captată din 
cursurile a 87 de ape.

★
„Ultimul născut" al Com

binatului chimic Bbrzești a 
și început să ...meargă. Este

1 Pentru îndeplinirea
An hotărîtor ( CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!

1973
121 m, lun- 
și lățimea 
m. El este 
piept unei 

‘ intramon-

sfîrsitul

asfaltarea trasee-
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Probe tehnologice pe transonul de

AZI,
construcțiile 
de locuințe

La Vulcan, la blocurile A1 și A2
ultimele care urinează a fi predate
în acest an s-au atins ritmuri

de lucru accelerate

Acum, important este încadrarea
in termenele de execuție conform

ultimelor grafice întocmite
Constatam cu prilejul unui 

raid-anchetă efectuat în a 
doua jumătate a lunii septem
brie, că stadiul execuției blo
curilor turn Al și A2 din Vul
can, fiecare cu cîte 65 aparta
mente, este întîrziat.

Da 20 de zile după prima 
noastră descindere am reve
nit la aceleași puncte de lucru 
pentru a constata dacă defi
ciențele ne „tratate" la timp 
(titlul articolului anterior) 
au fost înlăturate și dacă bi
lanțul activității în perioada 
respectivă poate fi considerat 
satisfăcător.

La al 10-lea nivel al blocu
lui Al „atacat" în ziua res
pectivă (8 octombrie) șeful

echipei de montaj a cofra- 
jelor plan universale, Constan
tin Ebincă, ne-a declarat:

— Noua tehnologie de exe
cuție se dovedește a fi. prin rea
lizările din ultimul timp, deo
sebit de productivă. Spun a- 
ceasta pentru că de cînd lu
crăm aici, de peste o jumătate 
de lună, am inălțat patru e- 

' ta,ie. Ritmul de construcție a- 
tins este de patru zile la un 
nivel, față de cinci cît pre
vede graficul de execuție. Am 
recuperat aproape întreaga 
rămînere în urmă. Ne-a dat 
mare satisfacție metoda cu 
cofraje, pe care o folosim pen
tru prima dată, pentru că am 
reușit- să înlăturăm unele ne-

ajunsuri atît de organizare cît 
și în funcționarea utilajelor, 
care se manifestau pînă a- 
tunci. Cei șase muncitori, care 
formăm împreună echipa de 
montori putem încheia în 11-12 
ore operațiile care ne revin 
De cîte ori a fost nevoie, am 
prelungit timpul de muncă 
pentru a încheia complet ope
rația și a da posibilitatea 0- 
chipelor care toarnă betoane 
în schimbul de noapte să lu
creze din, plin. Au dispărut 
majoritatea greutăților pe care 
le i'ntîmpinam pînă de cu- .

Ing. Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

O reușită acțiune
(hu, afâfc...

, Să cunoaștem fru
musețile regiunii
In cadrul acțiunilor 

instructiv-educative or
ganizate sub genericul 
„Să cunoaștem frumu
sețile regiunii" peste 500 
de elevi de la Grupul 
școlar minier din 
peni, sub 
tovarășului 
cob Imling 
o excursie 
Straja.

Timp de 
sîmbătă și 
nerii excursioniști 
făcut cunoștință cu pei
sajul deosebit de frumos 

I al munților care domi- 
I nă această parte a Văii 
I Jiului.

Duminică, salariații 
„Bazei de aprovizionare, 
transport și prestări de 
servicii" Petroșani, au 
desfășurat o reușită 
acțiune voluntar-patri- 
otică. 78 de salariați 
ai B. A. T. P. S. au

sapat.in zona garn 
vezeni peste 80 de 
tri de șanț, în care 
va monta conducta 
alimentare cu apă pota
bilă a orașului Petro
șani, furnizată de acu
mularea de la Valea de 
Pești. Mircea Vesa, loan 
Nyeste, Titu Nisipescu,

Lu- 
îndrumarea 
profesor Ia- 
au efectuat 

în masivul

două zile, 
duminică, ti- 

au

Elevii la recoltările de toamnă
Strîngerea fără pierderi a recoltei de 

toamnă este obiectivul principal al agri
culturii în aceste zile. La această campa
nie iși aduc o contribuție importantă 
elevii din Valea Jiului, 
desprinde atît eficiența 
tiv. cît și calitățile lor 
Ieri dimineață, peste 400 
ceul teoretic din Petroșani, însoțiți de ca
drele didactice, și-au început participarea 
laț. recoltarea porumbului

Și 
fapt din care se 
procesului educa- 
moral-cetățenești. 
de elevi de la Li-

Ieri, pe tronsonul de linie ferată electrificată Iscroni 
— Tg. Jiu, ultimul tronson pe traseul Filiași — Mintia, 
au început probele tehnologice. In ultima perioadă, pen
tru asigurarea punerii la timp sub tensiune a firului 
electric de contact, colectivelor de muncitori, tehnicieni 
și ingineri ale Șantierului 71 C.F. le-au stat in atenție 
trei acțiuni de mare însemnătate desfășurate pe acest 
tronson care condiționau devansarea termenului de în
ceperea execuției, de către șantierul de electrificare, 
instalațiilor electrice și terminarea acestora.

♦ In stația Pietrele Albe, 
linia ferată nr. 3. în lungime 
de 600 m a fost remontată 
și dată in circulație — după 
încheierea zidurilor de spri
jin executate în stînca mun
telui — în numai patru zile, 
în loc de cca. zece zile cit 
ar fi durat lucrarea în moi 
obișnuit. S-a lucrat în două 
schimburi prelungite, depv- 
nîndu-se strădanii consisten
te și constante, schimb de 
schimb, astfel că formațiilor 
care întind firul electric de 
contact li s-a asigurat la timp 
front de lucru. S-a muncit 
în ritm accelerat pentru că 
toate echipele lotului condus 
de maistrul principal Con
stantin Luță și-au făcut cu 
prisosință datoria, îndeosebi 
cele din subordinea maistru
lui Ilie Ghiță, printre care 
cele conduse de Ion Parșîucă 
și Vasile Zoican.

7

-n urmă cu patru luni, 
după 

muncă 
mine

/n urr 
cînd a revenit, 
cîfiva ani de 

abatajele viitoarei 
la

în
Bărbăteni, la sectorul II ai 

■ minei Lupeni, ltii Androne
Grumăzescu, șef -de brigadă 
format acum mai bine de ze
ce ani tot aici în adîncurile 
Lupeniului, i s-a făcut o pro
punere. Era necesară o bri
gadă de abataj puternică

Brigadierul,

omul

exemplului

panoului 
sector nu 
suficiente 
îndeosebi, 

mîna-ntîia", 
experi-

pentru exploatarea 
II din stratul 5. In 
se dispunea de 
elective. Lipseau, 
muncitori de
vrednici, pe măsura 
enfelor unui frontal.

„Ce-ar fi să te ocupi de 
niște oameni dintre cei pe 
care-i avem ? Ifi mai dăm și 
din noii angajați... și formezi 
cu ei o brigadă ?“ l-a între
bat șeful de sector. Ce era 
să facă ? Iși cunoștea puneri
le — știa munci la fel de 
bine și cu uneltele și cu oa
menii. Fusese întotdeauna 
un miner priceput, avea ex
periență. Deci, de ce să n-o 
facă ?

In luna iunie a mers greu. 
Avea in brigadă oameni ca
re, cum îi spuseseră ceilalfi 
brigadieri din sector, „te lasă 
în baltă cînd nu te aștep(i“.

H. Anton

(Continuare în pag. a 3-a)

David Borșai sînt doar 
cîțiva dintre cei 
s-au remarcat.
Cursuri de calificare

In ziua de 12 octom
brie a.c. in cadrul școlii 
de calificare ce funcțio
nează la Exploatarea 
minieră Lupeni și-a în
ceput activitatea un nou 
curs de pregătire pen
tru mineri gradul II cu 
durata de un an. La no
ul curs de calificare sînt 
înscriși 40 de tineri din 
sectoarele de producție 
ale minei. Și-au început, 
de asemenea, programul 
de pregătire și cei 32 de 
electricieni de mină 

tineri înscriși la cursul 
gradul I cu durata de 
luni.

Drumeție 
pionierească 

Tinde să devină 
tradiție a pionierilor din

--------------------------------------

Valea Jiului drumeția 
în ospeție, nu atît 
scopul cunoașterii 
museților locale, cit 
ales pentru a întări 
etenia dintre 
de pionieri, 
clasele a Vil-a și clasa 
a Vl-a C de la Școala 
generală nr. 5 Petriia au 
făcut o excursie la Che
ile Jiețului, împreună 
cu pionierii jiețeni. In 
cinstea oaspeților, școa
la și-a pus o diademă 
de cetină, s-a făcut o 
primire caldă. Focul de 
tabără aprins pe malul 
Jiului, cîntecele și vese
lia ce au răsunat în ju
rul lui, se vor păstra în 
sufletele pionierilor din 
Petriia. Astfel de acți
uni se înscriu în cartea 
de onoare a pionieriei.

(Agerpres)

în atenția Inspecției corner

♦ La poiata de la 
10+350, s-a terminat în 
mer cu trei zile (cu aproape 
trei luni mai devreme față 
de data planificată — 30 de
cembrie) montajul, ultimelor 
nouă elemente prefabricate 
(L-uri). Și aici s-a muncit 
rodnic, în două schimburi 
prelungite astfel că, în timp 
util, s-a putut trece la mon
tarea firului electric de con
tact.

< Pretutindeni pe defileul 
Jiului au existat condiții și 
metodologii de lucru deose
bite. Se poate evidenția de 
pildă găsirea celor mai sigu
re și eficiente soluții pentru 
prinderea firului electric de 
contact în lucrări specifice 
traseului.

B. CONSTANTIN

Acordul global 
în abataje

Și in unitățile miniere din Valea Jiului aplicarea for
mei de salarizare in acord global este in continuă extindere.

Pornind de la faptul că forma de salarizare în acord 
global creează premise favorabile atît pentru o mai bună 
organizare a muncii, și deci a creșterii productivității muncii, 
cît și pentru o remunerare avantajoasă • a formațiilor de 
lucru care o aplică, Ia exploatarea minieră Paroșeni s-au 
organizat, experimental, brigăzi de mineri de la abataje 
care muncesc in acord global.

De cîteva luni lucrează in acord global brigada de in
vestiții condusă de Dionisie Bartha ale cărei realizări, pî
nă în prezent, confirmă eficacitatea aplicării acestui sistem 
de muncă. Incepind cu luna în curs la mina Paroșeni aceas
tă formă s-a extins la o nouă lucrare de investiții. Este vor
ba de săparea magistralei de transport de la orizontul 425 
executată de către minerii din brigada condusă de Alexan
dru Laszlo. De asemenea, in premieră pe Valea Jiului s-a 
încheiat primul contract de muncă, in acord global, intre 
conducerea minei și brigada de abataj condusă de IOAN 
DEMETER în vederea exploatării celor două frontale 6132 
și 6133 din cadrul sectorului I producție.

Strădanii în întrecerea pentru 
onorarea preliminarelor zilnice 

cu sporiri de cărbune

ciale de stat a municipiului:

Cu... nuielușa de alun a indul
genței nu poate fi stopat

cursul deficiențelor din rețeaua

Colectivul de mineri de Ia 
Vulcan a înregistrat zilele tre
cute o reușită deosebită la ex
tracția de cărbune : pe întrea
ga mină s-a depășit sarcina 
de plan, in ziua de 11 octom
brie, cu 345 tone.

Se remarcă, prin 
ția la plusul total de 
al zilei, sectoarele I
minei, sectoare situate în frun
tea întrecerii în toată perioa
da de la începutul lunii octom
brie pînă acum. Astfel., colecti
vul de vrednici mineri ai sec-

contribu- 
cărbune 

și V ale

torului I (precizăm că acest 
colectiv depune strădanii sus
ținute pentru recuperarea in
tegrală a restanțelor cumulate 
în prima parte a anului) a ex
tras peste preliminarul zilnic 
139 tone cărbune, cumulînd 
de la începutul lunii un volum 
suplimentar de 317 tone. La 
sectorul V, producția de căr
bune realizată peste plan în 
ziua respectivă este de 90 to
ne cărbune, cantitatea de căr
bune extrasă de la începutul 
anului totalizind aproape 140

Am mai spus-o și o repe
tăm. Și o vom repeta pînă cînd 
vom fi auziți, ' înțeleși, pînă 
cînd unele adevăruri, cu forță 
de principii călăuzitoare, vor 
fi însușite în întreaga rețea co
mercială a Văii Jiului. Trebuie 
să devină , clar pentru, toți . lu
crătorii din comerț faptul că 
de munca lor, ireproșabilă 
sau superficială, de atitudi
nea lor, atentă sau indiferen
tă, de tonul și ținuta 
felul cum se prezintă 
întreținută 
nu numai 
ilor cerute 
stituie, în
— BUNA sau PROASTA PĂ
RERE A CLIENȚILOR, do
rința lor de a lăuda sau criti
ca activitatea unui colectiv 
din comerț, intenția lor de a 
frecventa mai des sau mai rar 
unitatea respectivă, toate a- 
cestea Ia un loc asigurîndu-i 
sau nu PRESTIGIUL. Atrage
rea unui număr cit mai ma
re de clienți, menținerea

unitatea 
calitatea 

ci — ceea 
fond,

lor, de 
și este 
depinde 
servici- 

ce con-
principalul

8

care

Evoluția conflic
tului militar din Orien
tul Apropiat.

în 
fru- 
mai 
pri- 

unitățile 
Duminică, ♦ Lucrările celei de-a ? 

doua faze a Conferiți- 5 
ței pentru securitate și £ 
cooperare în Europa.

♦ Dezbaterile din £ 
comisia pentru proble- S 
me sociale, umanitare 5 
și culturale a Adunării 5 
Generale a O.N.U. £

Rezultatele alegeri- £ 
lor din Turcia £

(Pag. a IV-a)

prestigiului și a faimei u- 
nității ar trebuie să constitu
ie pentru un lucrător din co
merț preocuparea sa de că
petenie. Că nu peste tot e 
așa, ne-am convins de atîtea 
ori și rîndurile care urmează 
nu intenționează altceva de- 
cît să... întărească, să ne sta
tornicească această convin
gere. Să trecem, așadar, la 
amănunte...

...La mijlocul săptămînii 
trecute, în multe unități de 
desfacere ale C. L. F.-ului, ro
șiile deveniseră un produs 
mult solicitat dar în neputin
ță dc a fi găsit. Cumpărătorii 
cereau roșii, vînzătorii le o- 
fereau, mărinimoși, ...struguri 
și ardei grași... „Am fost se
sizați de acest lucru — ne 
spunea Gabriel Kanduth, in
spector comercial la Consiliul 
popular municipal — și, fi
resc, am descins urgent în 
teren. Rezultatul raidului 
— șefii de unități nu făcuse
ră note de comandă, deși în 
depozitul din Petroșani exis
tau roșii bune în cantități su
ficiente"... Vizitatorii aproza
relor din Petriia și Lonea a- 
cuzau puternic, in aceeași 
perioadă lipsa roșiilor, în 
timp ce în două dintre unită
țile din Petroșani, cea de la 
Hale (responsabil, Victor Că- 
linoiu) și cea din cartierul Ae
roport (responsabil, Solomon 
Sicoe), mult-căutatele tomate 
se găseau din abundență. E 
vorba deci, de preocupare, 
de întocmirea în timp util a 
comenzilor pe baza studiului 
cererii, de urmărire consec
ventă a acestor comenzi. In 
cealaltă parte a Văii -Jiului, 
îndeosebi în Vulcan,- respon
sabilii aprozarelor... nici gînd 
să se sinchisească 
cu orice preț, să 
cerere legitimă

48.
Lupeni (respo.nsa-

Paulina Micu și Veta 
în

comandă 
Cumpărătorii, în

în a dori, 
satisfacă o 

a populației. 
De la unitățile nr. 10 și
Vulcan 
bili, 
Radar) nu a pornit, zile 
șir, nici o notă de 
pentru roșii.

Viorel

(Continuare

TEODOBESCU

in pag. a 3-a)
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Sînteți mulțumiți de activitatea sportivă
de masă, din asociațiile dumneavoastră ?

RUQBI, DIVIZIA A

O victorie fără convingere
lin reușit recital 

de motocros
Știința Rulmentul Bîrlad 9-3

După eșecurile avute la 
Cluj și Constanța, duminică 
pe stadionul Jiul din Petro
șani echipa de rugbi Știința 
din localitate a obținut o 
victorie care s-a datorat gre
șelilor oaspeților, jocul favo- 
riților fiind sub așteptări. 
A fost un meci anost, lipsit 
de spectaculozitate, toate 
punctele înscriindu-se din lo
vituri de pedeapsă. Baloanele 
cîștigate la grămezile ordo
nate sau la tușă erau irosite 
prin aruncarea în afară pen
tru a cîștiga teren, lipsind 
acea coeziune dintre pache
tul de înaintași și troicari ca
re dă farmec jocului de rugbi. 
Atacurile sporadice rămîneau 
fără rezultat, deoarece pleca
rea unui jucător spre terenul 
de țintă advers nu era sus
ținută de coechipieri.

Rulmentul Bîrlad a dat o 
replică dîrză, a avut o notă 
de superioritate în majorita
tea timpului meritînd două 
puncte, dar a greșit de trei 
ori în apropierea buturilor 
proprii, care s-au soldat cu 
tot atîtea lovituri de pedeap
să. urmate de înfrîngere.

concluzie, a

meci slab, Știința obținînd o 
victorie 
Această 
fie un 
pentru 
itoarele

Și acum un succint 
meciului : In min. 
grămadă spontană a gazdelor, 
un jucător advers este sur
prins în poziția de ofsaid, se 
acordă lovitură de pedeapsă 
și de la 30 m, transformă Mar
tin. După 13 minute același 
Martin al cărui „picior" a 
adus victoria, transformă o 
nouă lovitură de pedeapsă și 
scorul devine 6-0. In min.22 
asistăm la cea mai frumoasă 
fază a meciului. La o grăma
dă organizată gazdele cîști- 
gă mingea, urmează o acțiu
ne pe troicari, iar Băltărețu 
intercalat, ajuns la 5 m de 
buturile adverse, a preferat 
să fie împins în afara terenu
lui, decît să „paseze" la A- 
bribula, care-1 urmărise și 
era singur, ratîndu-se astfel 
0 ncercare care le putea mă
ri studenților avantajul. •

Gaspeții au ocazia să în-

fără convingere, 
evoluție trebuie să 

semnal de
comportarea 
meciuri.-

alarmă 
din vi-

film al
7, la o

scrie, dar Brad nu transformă 
o lovitură de pedeapsă și 
prima repriză se încheie cu 
scorul de 6-0 pentru Știința.

După pauză gazdele își mă
resc avantajul la 9-0 prin 
Martin, care transformă o 
nouă lovitură de pedeapsă 
(min. 65). Oaspeții reduc din 
handicap prin Ciorici Lucian 
în min. 70, care transformă o 
lovitură de pedeapsă în Urma 
lovirii adversarului de că
tre Băltărețu, care de altfel 
este și eliminat de pe teren. 
Meciul ia sfîrșit cu scorul de 
9-3 în favoarea Științei Pe
troșani, care a jucat în urmă
toarea alcătuire Talpă, Or- 
telecan, Radu, Tufeanu (Lo- 
motă), Ștefan, Vestemeanu, 
Constantin, Băltărețu, Neagu 
(Domnișan), Chiriță, Abribu- 
la, Dumitru, Fălcușanu, Stoi
ca, Martin. Ne-au plăcut to
tuși pentru jocul bun prestat 
Talpă, Constantin și Martin 
de la Știința, Crețu, Ciorici 
și Mihalcea de la Rulmentul 
Bîrlad.

A condus foarte bine, G. 
Eftimescu, din București.

Emilian NEAGOE

TINERI ÎN COMPETIȚII DE MASĂ

„Crosul ucenicului**
Florin Constantin, ca în

totdeauna, un „prînzător" 
de clasă.

Duminică dimineața, iu
bitorii ,,dir-traclf-ului“, 
concurenți și spectatori, 
s-au intîlnit în piața Victo
riei a orașului Petroșani cît 
și pe traseul de pe strada 
Republicii — dealul Insti
tutului, cu prilejul desfășu
rării celei de-a doua ediții 
a competiției de motocros, 
rezervată posesorilor de 
motorete.

Prima din 
ale disputei 
rea locului 
competiție a 
teptărilor. Cursele s-au im
pus prin dinamismul lor și 
mai ales prin faptul că fie
care manșă a avut alt cîș- 
tigător.

Astfel Dumitru Bîrlida, 
loja Balint și Simion Ghiu- 
ra au fost cei care și-au 
înscris numele pe lista în
vingătorilor în manșa la 
care au participat.

Alergătorii etapei finale 
au oferit un adevărat reci
tal de motocros, prin pasi
onantele întreceri dintre 
cei „trei mari" ai categoriei 
grele: Petru Bogdan, Gillg 
Heinrich și Dumitru Bîrli
da. Lupta lor s-a desfășu
rat la un înalt nivel teh
nic și spectacular, elemen
tele determinante fiind 
atacurile in forță, viteza de 
execuție a virajelor și a 
săriturilor pc trambulinele 
naturale, desele schimbări 
la conducerea plutonului, 
dar mai ales prin acurate
țea parcurgerii traseului, 
de către învingătorul com
petiției Dumitru Bîrlida, cu 
timpul de 6 minute. Prin 
această victorie el a făcut 
un mare pas spre titlu și 
a dovedit încă odată că es
te un sportiv de nădejde și 
bine pregătit profesional. 
(De menționat este faptul 
că este și un remarcabil as 
al schiului, D. Bîrlida cu
cerind mai multe titluri de 
campion județean).

Alergătorul Petru Bog
dan a atacat încă din start 
clasîndu-se pe locul secund, 
cu timpul de 6,21 minute, 
Heinrich Gillg clasîndu-se 
pe locul HI. Alături de cei 
trei concurenți, de mai sus, 
merită a mai fi evidențiați 
și Pândele Ploieșteanu, Pa
vel Romulus și Ioan Cio
chină.

Buna organizare asigura
tă întrecerilor de către or
ganele de miliție, precum 
și inițiativa forului de spe
cialitate de a iniția această 
demonstrație de motocros, 
merită de asemenea, toate 
laudele.

cele 4 manșe 
pentru cuceri- 
I la această 
corespuns aș-

La întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani lucrează a- 
aproape 2 500 de salariați, din 
care 535 femei. La 
T.C.M.M. — 1000
riați. Aceste unități 
ce nefiind departe 
alta, am considerat 
ne să analizăm activitățile 
sportive de aici față în față. 
In consecință, j-am rugat pe 
președinții asociațiilor spor
tive Utilajul și Constructorul 
minier să ne răspundă la 
cîteva întrebări privind acti
vitatea sportivă de masă, ’ ti
nted seama că ne aflăm 
plin sezon competițional 
toamnă, cînd condițiile 
practicare a sportului 
prielnice.

Am adresat așadar între
barea : Sînteți mulțumiți de 
activitatea sportivă de masă 
din întreprinderea dumnea
voastră ? Ne-au răspuns în
trebării tovarășii Nieolae La- 
zăr și Iosif Perini, președinții 
celor două asociații sportive.

N. Lazăr: Și da și nu. De 
>ce ? Pentru că activitatea 
Sportivă de masă de ia noi 
poate fi mai bună, avînd po
sibilități în această direcție. 
In ultima perioadă, de pildă, 
s-a desfășurat olimpiada ti
neretului. Am popularizat din 
vreme întrecerile în 
sectoarele de muncă, 
avut loc competiții de 
bal (în care au fost reprezen
tate toate sectoarele de lu
cru), de popice, de tenis de 
masă, concursuri de șah, iar 
la secția F.S.H. Vulcan, un 
campionat de handbal. In a- 
ceste zile vom relua campio
natul asociației. Am spus că 
nu sînt totuși mulțumit, pe 
deplin pentru că numărul ce
lor ce practică sportul în u- 
zina noastră este încă mic 
față de totalul salariaților. A- 
ceasta se explică în bună 
parte și prin lipsa bazei ma
teriale. Dacă tovarășii de ia 
T.C.M.M. au o frumoasă bază 
sportivă, compusă din teren 
de volei, tenis, sală de sport 
și popicărie, noi în afara u- 
nei popicării nu avem ni
mic. Atît doar, o popicărie 
pentru 2 500 de salariați. Am 
avut' și noi un poligon de 
tir. dar din dispoziția consi
liului popular a fost demo
lat, sub pretextul că 
construi altul cu mult 
extins. Au trecut aproape doi 
anî de cînd s-a demolat, dar 
nimeni nu ia vreo măsură de 
începere a construcției aces
tui poligon.

Ce putem face ? Prin înțe
legere cu asociația sportivă 
Jiul Petrila ne desfășurăm 
campionatul asociației pe te
renul lor de fotbal, apoi din 
cînd în cînd pe terenul Jiul

șantierul 
de sala* 
economi- 
una de 
că e bi-

în 
de 
de 

sînt

toate 
Au 

fot-

vor 
mai

ce- 
din 
la 
de 

traseu

In vederea desemnării 
lor mai buni alergători 
rîndul ucenicilor de 
F. S. H. Vulcan, în ziua 
13 octombrie, pe un
din apropiere, s-a organizat 
etapa pe zonă a „Crosului u- 
eenicului", la care au fost 
prezenți circa 40 de tineri.

Pentru etapa județeană a 
„Crosului ucenicului" s-au 
calificat următorii cinci spor
tivi : Dănilă Fodor, Viorel 
Alexandru, Radu Moisiu, 
Teodor Baidoc și Iosif Hup- 
ca.

Ca și la celelalte compe-

„Crosul

tiții de acest gen organizate 
pînă în prezent am putut 
releva faptul că în rindul ti
neretului muncitor există 
foste mulți sportivi cu reale 
aptituaini pentru atletism 
sau alte discipline sportive. 
Insă deloc îmbucurător este 
faptul că aceste întreceri se 
organizează destul de rar și 
cu un număr mic de parti- 
cipanți. De aceea se reco
mandă ca în atenția consili
ilor asociațiilor sportive din 
întreprinderi să stea iniție
rea mai multor asemenea 
competiții.

elevului**

Rugbi, divizia B

(34-0)

pauza meciului din 
la fotbal,

In
„Cupa României'
disputat recent între Știința 
și Minerul Lupeni, publicul 
spectator a putut urmări o 
reușită acțiune sportivă 
școlară — „Crosul elevu
lui" — în cadrul căruia au 
luat startul peste 140 de elevi, 
băieți și fete de la 
generală 
antrenați
Mărgulescu. 
manifestări sportive de ma
să vizează descoperirea

Școala
nr. 1 Petroșani, 
de prof. Maria

Scopul acestor

de

tineri talentați, cu reale per
spective de a obține rezultate 
meritorii în acest domeniu, 
care apoi să fie 
spre practicarea 
performanță.

Iată-i și pe 
clasați : băieți : 
ma ; 2. Alexandru 
Iosif Legrand, toți din clasa 
a VIII-a : fete : 1. Mirela Ce- 
săuan (clasa a VIII-a ); 2.
Viorica Demeter (clasa a
IX-a) | 3. Tatiana Bitir 
(clasa a VH-a).

îndrumați 
sportului de

primii trei
1. Aurel Du- 

Perl; 3.

Disputată în deschiderea 
meciului de fotbal Minerul 
— Steagul roșu Plenița, der- 
by-ul Văii Jiului. la rugby a 
stîrnit totuși un oarecare in
teres prin frumusețea jocu
lui și rezultatul echipei lo
cale, care începe să meargă 
din ce in ce mai bine. După 
ce în etapa trecută minerii 
au întrecut categoric la Bra
șov echipa „Aripile", cu 34- 
3, a fost rîndul studenților să 
capoteze în fața redutabilei

formații din Lupeni, cu sco
rul de 72-0 ( ? !) scor care nu 
mai necesită 
le mai multe puncte au fost 
realizate de Dobroiu (5 es- 
sai-uri) și Steț (3 es6ai-uri).

Echipa Minerul rămîne în 
continuare protagonista seriei, 
avînd un cuvînt greu de spus 
în definitivarea cîștigătoarei 
seriei din care face parte. Noi 
le dorim deplin succes !

comentarii. Ce-

S. ARDELEANU

Handbal, divizia B
Știința pierde în fața

liderului seriei
în de- 
handbal 
ia Lu-

Duminică, jucînd 
plasare, echipa de 
Știința a întîlnit 
goj puternica formație Ti
mișul, actuala pretendentă 
la cucerirea titlului seriei 
a doua a campionatului di
vizionar B.

Lipsită de aportul unor 
jucători de bază ai echipei, 
ca Szemes și Gliga (plecați 
pentru satisfacerea stagiu
lui militar), echipa studenți
lor reușește cu greu să stă
vilească desfășurarea acțiu
nilor echipei adverse, să 
blocheze ofensiva dezlănțui
tă a tunarilor lugojeni. Ast
fel, prin Sauer și Pavel, lu
gojenii 
se „breșe" în 
denților.

La aceasta 
mare măsură 
slab al cuplului de 
sibieni, Toma

realizează numeroa- 
apărarea stu-

contribuie în 
și arbitrajul 

arbitri 
Vulcănescu

și Ion Manoliu, care inter
pretând legea avantajului 
pentru echipa gazdă, readu
ceau de nenumărate ori la 
linia de 9 m pe jucătorii 
noștri, după finalizarea ac
țiunilor. La sfîrșitul primelor 
30 de minute de joc tabela 
de marcaj indica scorul de 
14-8 în favoarea gazdelor.
La reluare, manifestînd a- 
ceeași revenire ca și în jo
curile anterioare din de
plasare, Știința reduce din 
handicap, astfel că în minu
tul 52, scorul era de 21-18 
pentru gazde. Au marcat 
Mastici 7, Lupui 6, Bora 3, Ro- 
vinaru 2, Flețan 1, pentru 
Știițs si Sauer 7, Pavel 5, W. 
Pangert 3, Păcurariu 5, Nagy 
3, G. Pangert 2, Breudian 1, 
pentru gazde. Scor final 
26-19.

P. PUJIW
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II și C.F.R. Petroșani. Iată 
deci, — fără să scăpăm din 
vedere și lipsurile din mun
ca noastră • 
ve care fac 
sportive de masă să nu 
putem desfășura în mod 
ganizat și sistematic.

I. Perini: In ultima 
rioadă s-au desfășurat com
petiții sportive de masă în
tre toate grupele sportive din 
întreprindere, la care au fost 
atrași peste 400 de salariați. 
Campionatul asociației se des
fășoară după o 
riguroasă, în mod 
Și 
la 
ză

cîteva obiect'i- 
ca activitățile 

le 
or-

pe-

planificare 
organizat 

oarecum continuu. Avem 
dispoziție o frumoasă ba- 
sport'ivă situată în incinta

WUWVWMMMIWWW>

Două asociații 
sportive,

față în față

întreprinderii, pe eare 
fapt o putem numi un 
complex sportiv. Avem 
proiect să amenajăm un 
teren de baschet. Cu spriji
nul conducerii și al iubito
rilor sportului am pus-o la 
punct și astfel pe bazele spor
tive de volei, tienis de clmp, 
popicărie, sala de sport și 
cea de șah, meciurile se orga
nizează în condiții dintre ce
le mai bune,

— Totuși să concretizăm, 
care este proporția dintre cei 
care fac sport și ceilalți sala
riați ?

N. Lazfir; Ea noi în uzină 
au fost atrași circa 600 de 
salariați în întrecerile olim
piadei, cît și la campionatul 
asociației. Deci 20—80 la 
sută din numărul total al sa- 
lariaților.

I. Perini: Șî la noi procen
tul este slab. Singura satisfac 
ție este aceea că din com
petițiile de masă pe care le- 
ani organizat am recrutat 15- 
r er!, ce 
echipele 
masă și 
șah.

fac perte 
de 
de

pop'ce, 
clmp,

azi 
tenis 
volei

la popice, 
trecem la

«te 
mic 

In 
nou

din 
de 
și

fotbal, 
turism.

De
să 
este privită această ac

tenis 
Cum 
t'ivitate în asociațiile dum
neavoastră ?

N. Lazăr; Cu sprijinul

cercului de turism „Amicii 
drumețlei‘' (responsabil ing 
A. Dula), în fiecare lună și 
chiar săptămînal organizăm 
2—3 acțiuni în cele mai fru
moase locuri din țară și din 
masivele Paring și Retezat. 
Ultima a avut loc la 13 oc
tombrie, obiectivele urmărite 
fiind cabanele Pietrele și vîr- 
ful Retezat'.

I. Perini • tn cele 0 luni 
am organizat 8 excursii, la 
care au luat parte peste 300 
de salariați, unii dintre ei și 
cu membrii familiilor lor. Cu 
acest prilej am poposit la 
Iacul Bucura, la Porțile de 
Fier, la Drobeta — Turnu 
Severin, la cabanele Buta și 
Cîmpu lui Neag. Excursia te 
poartă prin locuri neasemuit 
de frumoase, te duce depar
te de zgomotul uzinei și al 
orașului, în aerul proaspăt și 
îmbietor al înălțimilor car
patine. Consiliul asociației 
sportive ajutat de comisia de 
turism (avem în această co
misie oameni entuziaști, ade- 
vărați iubitori ai drumeției) în 
colaborare cu comitetul 
U.T.C., vom intensifica a- 
ceastă acțiune. O excursie, un 
meci de fotbal, sau de volei 
la poalele muntelui înseam
nă sport, sănătate.

Discuția s-a încheiat, 
impun cît'eva concluzii 
cele văzute și discutate 
președinții celor două asocia
ții sportive ca și de alți mem
bri ai consiliilor asociațiilor 
Utilajul Șî Constructorul mi
nier a rezultat că există o 
oarecare activitate sportivă 
de masă. Ea nu se desfășoa
ră însă pe tot parcursul anu
lui. Numărul celor ee prac
tică sportul este Încă departe 
de cerințe. Participarea la 
două-trei meciuri de fotbal, 
popice, tenis de masă, olim
piada sau campionatul aso
ciației nu înseamnă totul. A- 
poi asociația sportivă Utila
jul trebuie ajutată de către 
comitetul Sindicatului pe în
treprindere să amenajeze și 
să repare poligonul de tir și 
popicăria care acum este în
chisă.

O notă bună pentru atenția 
ee o acordă cele două aso
ciații sportive drumeției 
mijloc important de cunoaș
tere a frumuseților patriei, 
de petrecere In mod recrea
tiv a timpului liber. Turis
mul, activitatea principală a 
celor două asociații tre
buie continuat, pentru că se 
bucură de multă atenție din 
partea unui număr mâi mare 
de salariați.

Se 
Din

cu

prof. Dorel VLADISLAV, 
vicepreședinte al C.M.E.F.S. 

Petroșani

FOTBAL, DIVIZIA C

Minerul Lupeni—Steagul roșu Plenița 3-0
Anticipările generale pri

vind partida dintre cele do
uă combatante pledau pen
tru un joc dinamic și fru
mos, avînd în vedere pozi
ția bună ocupată de oaspeți 
in clasamentul seriei, dar 
mai ales legitima dorință de 
reabilitare a jucătorilor echi
pei gazdă în fața propriilor 
lor suporteri, după cele do
uă eșecuri suferite săptâ- 
mîna trecută în campionat 
(1-4 la Topleț) și în cupă 
(0-1 cu $tiința Petroșani).

Receptivi Ia atașamentul 
puținilor spectatori, localni
cii ca niște școlari sîrguin- 
cioși au încercat să ne 
că știu „lecția" pe de 
inițiind de la primul 
al arbitrului repetate
curi la poarta oaspeților, 
nedîndu-le acestora posibi
litate nici „să respire" în pri
mele 15 minute. Cu toate a-

arate 
rost, 

fluier 
ata-

In finala cupei „Tudor Paraschlva"

Minerul Lupeni
Jiul Petroșani 1-5 (0-3)

Duminică, pe stadionul din 
Lupeni, a avut Ioc prima man
șă a finalei cupei „Tudor Pa- 
raschiva" rezervată echipelor 
de copii. Puținii spectatori 
care au mai rămas in tribune 
ou plecat totalmente 
tăcuți de calitatea 
prestat de cele două echipe 
de copii. Am putut vedea faze 
autentice de gol la ambele 
porți, execuții tehnice de toa. 
tă frumusețea, deposedări de 
mare clasă și in special o 
ambiție și dirzenie in lupta 
pentru culorile clubului, 
demne de toată lauda. Se 
desprinde ca o concluzie ne
cesitatea unei bune propa
gande în rindul copiilor de 
toate virstele, care ar putea 
aduce cultivarea unor auten
tice talente aici in Valea Jiu
lui, lucru de care fotbalul 
nostru are nevoie ca de aer. 
Sincere felicitări celor două 
echipe și antrenorilor lor și 
succes ciștigătoarei la faza 
județeană o competiției, un
de se vor intilni ciștigătoa- 
rele fazelor municipale.

Golurile au fost marcate de 
Dănilă 2, Bogdan 2 și Bara 
pentru echipa Jiul, respectiv 
Așteleanu pentru Minerul.

JIUL : Grigoraș - Toader,

Andrieș, Szabo, Pușcațu - 
Drăgan, Cămărășan - Lăză- 
roiu, Dănilă, Bara, Bogdan.
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satis- 
jocului

M. VASILE

Iata-i pe ciștigătorii virtuali ai cupei.
Foto : P. ȘTEFAN

eestea tabela de marcaj a ră
mas neschimbată, pentru că 
atacanții s-au pripit 
ratat ....
bune de gol. Trebuie arătat 
că ‘
încă acea spontaneitate 
viteză de reacție (cu excep
ția lui Lucuța), care ar pu
tea semăna panică și derută 
în rîndul apărătorilor echi
pei adverse și în acest fel 
tn fazele de finalizare 
e necesară explozia, 
rea ritmului, ei au 
„motoarele". Datorită
tor cauze, Lucuța (min. 5), 
Popa — minutele 8 și 10 și 
Cotroază — min. 11, dau eu 
piciorul unor rar întîlnite 
situații de gol. Abia în 
min. 18 la o lovitură liberă 
de pe partea dreaptă, Pol
gar trimite pînă la Cotroază, 
acesta intuiește poziția mai 
bună a lui Lucuța și tl 
servește ca pe tavă, Lucuța 
nu iartă și, 1-0. Tot Lucuța 
trece pe lingă majorarea 
scorului în min. 25, cînd cu 
o execuție tehnică 
trimite mingea peste portar, 
dar și peste poartă, f 
timul minut al primei 
prize Polgar execută înalt 
în careu o lovitură de 
colț. Sar la cap Cotroază și 
Nieolae Paul, ultimul 
decis introduce mingea 
plasă, și 2-0.

După pauză, chiar în 
mul minut, la un atac 
mic al 
Popescu 
minge și îl deschide 
în adîncime, pe 
stînga Popa, acesta îl 
călește pe fundașul Bujancă 
și înscrie: 3-0. Din acest mo
ment oaspeții își dau seama că 
nu mai au ce pierde și ies din 
ee în ce mai mult la atac.

și au
cu seninătate situații

atacanților le lipsește 
Și

Mijlocașii Cilic șl Alexa 
susțin cu mingi utile cvar
tetul ofensiv, dar în același 
timp vin și în ajutorul a- 
părârii la nevoie. în această 
parte a» jocului acțiunile se 
desfășoară ca un evantai de 
la o poartă la alta, 
apărările se descurcă 
Gazdele au o singură

unde 
mări- 
redus 
aces-

subtilă

In ul- 
i re

mai
In

pri- 
ane- 

oaspeților, Matei 
interceptează o 

lung, 
extremul 

pă-

insă 
bine.
ezi

tare ; în min. 65 Burdangiu 
este obligat să-l oprească pe 
Alexa prin fault în careu, 
Arbitrul Gh. Brădeanu, pe 
fază, acordă penalty, 
cută Economu, plasat, 
dreaptă și portarul 
respinge mingea la 
care lămurește definitiv di
ficila situație. In 
minute tot gazdele 
eare prin Moldovan 
singur cu poarta 
la 4 metri trimite mingea 
afară) și Lucuța (min. 85, 
de la 2-3 metri reia cu ca
pul pe lingă bară), ratea
ză ocazii mult mai favo
rabile.

Sub bagheta noului an
trenor, Alexandru Coman 
(fost jucător la ex-divizionara 
A... Minerul Lupeni) în lo
calitate se speră într-un con
cludent reviriment, care 
este așteptat de șapte ani și 
care vizează plasarea echipei 
Minerul la sfîrșitul acestui 
campionat pe un firmament 
mai superior al fotbalului 
nostru.

A arbitrat foarte bine o 
brigadă din Arad, avîndu-1 la 
centru pe Gh. Brădeanu, a- 
tent pe fază, corect, și auto
ritar.

Minerul: Șarpe 
Matei Popescu, 
Rus — Dumitru, 
Lucuța, Nieolae 
troazâ (min. 80 Dincâ), Popa 
(min. 73 Moldovan).

Exe-
In

Șarpe 
Rus,

ultimele 
sînt cele 
(min. 80, 

goală de

— Polgar.
Burdangiu, 
Dosan
Paul, Co-

Vasile MOLODEȚ

TENIS DE OÎMP

echipe 
partici- 
cinci e-

Cu etapa din 7 octombrie 
1973 s-a încheiat prima 
ediție a campionatului ju
dețean de tenis pe 
mixte, la care au 
pat un număr de
chipe, reprezentînd orașe
le : Lupeni, Petroșani, Si- 
meria, Hunedora și Deva.

In ultima etapă tenisme- 
nii Minerului Lupeni i-au 
avut ca parteneri de între
cere pe jucătorii de la 
C.F.R. Sîmeria, pe care 
i-au întrecut cu scorul de 
10-4. Prin obținerea acestei 
victorii, echipa Minerul^ 
Lupeni s-a situat pe primul 
loc în clasamentul general, 
cîștigînd astfel titlul de 
campioni județeni pe anul

1973. De remarcat că din 
cele zece întîlniri susținu
te, jucătorii din Lupeni au 
cunoscut doar o singură 
înfrîngere.

Desigur că la obținerea 
acestui frumos succes un 
aport însemnat și l-au adus 
componenții de bază ai 
echipei, printre care Mir
cea și Cătălin Iacob, Mir
cea Ciriperu, Petre Jur- 
can, Ana Vlad. ș.a., precum 
și neobositul antrenor Pe
tre Alexandru, care în ciu
da celor 77 de ani este 
mereu prezent în mijlocul 
elevilor săi pe terenurile de 
tenis, perfect îngrijite.

S. BALOI

I TEL EX{ 
j FOTBAL

România —
Finlanda 9-0
Aproape 20 000 de spec

tatori au urmărit dumini- 
Ică pe stadionul „23 Au

gust" din Capitala penulti
mul meci: România — Fin
landa, din cadrul grupei a 
4-a a preliminariilor cam
pionatului mondial de fot
bal. Net superiori, fotba
liștii români au obținuț un 
categoric succes cu scorul 
de 9—0 (5—0). Echipa ro
mână în mare vervă a do
minat categoric cîștigînd 
fără a avea prea multe 
probleme de rezolvat. Sco
rul a fost' deschis în minu
tul 8 de Dumitru care a 
executat o lovitură de pe- I 
deapsă de la 16 m. După' 
numai 1 minut scorul a 

I fost majorat de Marcu. In 
minutul 25, Sandu Mircea 

| a înscris al treilea punct. 
I Ultimele două puncte ale

reprizei au fost realizate de I 
Marcu în minutul 43 care I 
a reluat balonul cu capul 
în urma unei centrări a lui 
Sandu Mircea și de Dumi- 
trache (minutul 45).

In reluare, fotbaliștii ro
mâni și-au continuat ofen
siva dominînd categoric. In 
minutul 55, Pantea mar
chează spectaculos ridiclnd 
scorul la 6—0. 8 minute
mai tîrZiu Dumitrache in- | I scrie cu capul al 7-lea I
punct al partidei. Echipa ■ 
oaspete aflată în degringo- I 
ladă joacă sub așteptări fi- ' 
ind categoric depășită. Pa- 
ataiainen este schimbat cu 
Bergostroem. Ușor acciden
tat Dumitrache a fost în- 

I locuit cu Dudu Georgescu.
Dominarea fotbaliștilor ro
mâni a fost netă și în con
tinuare. Ultimele două go- I 
Iuti ale fotbaliștilor ro- I 
mâni au fost marcate da I 
Sandu Mircea și Dudu ! 
Georgescu în minutele 65 și I 
respectiv 83.

Ca urmare a acestei vic- I 
torii categorice echipa Ro- J 
mâniei, avînd un golaveraj I 
superior, în cazul unui meci • 
nul între formațiile Alba
niei și R.D. Germane, se 
poate califica pentru tur
neul final.

Arbitrul maghiar G. 
Emsberger a condus urmă- I 
toarele formații:

România: Răducanu, Sât- I 
măreanu, Antonescu, Sa- I 
mes, Deleanu, Dumitru, Di- , 
nu, Pantea, M. Sandu. Du- I 
mitrache (D. Georgescu), • 
Marcu.

Finlanda: Alaja. Virkku- 
nen, Makkinen. Saviomaa. 
Rayantle, Ranta, Paavolai- 
nen, Soumalainen, Kallio, 
Paâtalainen. Toivola.

★I In programul fotbalistic > 
1 internațional figurează în I 
I această săptămînă c'teva '

partide decisive pentru ca- I 
I lificarea în turneul final I 
• al campionatului mondial. ■ I Astfel, miercuri 17 oc- I 
Itombrie, echipa Angliei în- | 

tîlnește la Londra repre- | 
Izent'ativa Poloniei. într-un ■ 

joc contînd pentru g.upa a I 
5 a europeană. Pentru ca- 1 

Ilificare. echipei poloneze îi I 
este suficient un rezultat » 
de egalitate, în timp ce I 
gazdelor le este necesară | 
neapărat victoria. In a- ■ 
ceeași zi, în cadrul grupei I 
a 8-a europene, la Bratisla- ’ 
va se vor întîlni selecționa- I 
tele Cehoslovaciei și Sco- I 
ției. Indiferent de rezultat, ■ 
fotbaliștii scoțieni sînt ca- I 
lificați în faza finală a 
competiției.

Sîmbătă, 20 octombrie, 
Italia va juca la Milano 
cu formația Elveției (grupa 
a 2-a), o eventuală victorie 
a „azzurilor" asigurîndu-le I 
calificarea. O zi mai tlrziu, I 
la Belgrad, se va disputa I 
derbiul grupei a 7-a, care I 
va opune echipele Iugos
laviei și Spaniei, ambele e- 
chipe păstrînd încă șanse 
pentru a evolua în turneul 
final din R.F. Germania.

Tenismanul 
llie Uâstase 

a ciștigat turneul 
I de la Barcelona

BARCELONA 14 (Age,. 
Ipres). — Tenismanul român

Iile Năstase a repurtat un g

Inou și remarcabil succes I 
internațional cîștigînd t'ur- ' 
neul de la Barcelona. După I 

Ice în semifinale a dispus I 
clar de cehoslovacul Ko- 

Ides, învingătorul turneului 
de la Wimbledon, în finală.

. îlie Năstase l-a întîlnit pe 
I cunoscutul jucător spaniol 
’ Manuel Orantes. La capă- I tul unei partide spectacu- I loase, care a durat 103 mi

nute, llie Năstase a termi
nat învingător cu scorul 
de 2—6, 6—1, 8—6, 6—4. 
Comentînd acest meci, a- I 
gențiile internaționale de | 
presă subliniază că primul ■ 
set a revenit lui Orantes I 

S care a avut un serviciu mai 
} precis. în continuare se 
j arată, că posedînd o teh- 

.nică sup ' -'oară. Ilio Năs
tase l-a dominat pe spa
niol. Setul trei a fost cel ■ 
mai spectaculos, cei neste I 
5 000 de spectatori aplatt- • 
dîndu-i furtunos pe fina- I 
liști. I

In finala probei feminine > 
de dublu. Wikstedt (Su- I 
edia) și Baldovinos (Spâ- • 
nia) au disous cu 8 - 6. 6 4 I 
de Gonrdal (Brigia) și | 
Fuchs (Franța).

TELEX
i i
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BREVIAR CETĂȚENESC
industriale Petroșani 

de gestionara Euge-

în
iluminată

După cum am mai infor
mat cititorii noșt'ri, extin
derea cartierului Aeroport 
și concomitent a străzii Vi
itorului a impus prelungi
rea rețelei de iluminat pu
blic pe întreaga ei întinde
re.

Prin urmare, 
distribuire a energiei 
trice, împreună cu 
construcții-montaj 
au luat măsuri de 
re a lucrărilor 
Acum prelungirea 
iluminat electric public, por 
țiunea dintre ultima stație 
de autobuz și capătul stră
zii, a fost terminată spre 
mulțumirea locuitorilor din 
partea de sud a cartierului.

secția de 
elec- 

lotul II 
Livezeni, 
executa- 

respective 
rețelei de

Se reface asîal

produse 
condus 
nia Miclea cu intenția de a 
cumpăra 4 sculuri de lină, 
pentru că de atîtea avea ne
voie. Nu a reușit însă. Ges- 
tionara-vînzăt'oare nu a pri
mit banii, refuzînd pînă la 
urmă s-o servească, pretin- 
zînd soției să- cumpere ori 
3 sculuri de lînă.
avea magazinul : 
nicidecum.

Vreau să știu 
ducerea I.C.L.S. produse 
dustriale a dat vreo dispozi
ție gestionarei magazinului 
nr. "21 să servească clienții 
în felul acesta. Adică să-i 
oblige să cumpere cît vrea 
dumneaei. Eu cred că este 
un drept al clientului să 
cumpere cît are nevoie.

Cer să se ia în acest 
sens măsurile cuvenite îm
potriva respectivei gestiona
re, pentru că din cauza ei 
nu am putut cumpăra mar
fa dorită deși ea exista 
magazinul amintit.

ori 5, cîte
4 sculuri

dacă con-
in-

în

pe străzi
Gh. BUD.

Aninoasa, str. Republicii nr.14

Lucrările de săpături în 
vederea pozării cablurilor 
telefonice au făcut necesa
ră desfacerea parțială a 
asfaltului de pe străzile 23 
August și Grivița Roșie din 
Petroșani. Terminarea mon
tării cablurilor, de 
nitatea tele-montaj, 
condiții pentru i 
asfaltului pe străzile 
tite. Lucrările 
au fost' începute, 
23 August, în ziua 
tombrie, de către 
rea de gospodărie 
după care se va 
cu turnarea asfaltului, 
gurîndu-Se 
scurt, buna 
circulației pe aceste 
de mare circulație a 
nicipiului.

tokra „viijtatorii“
către u- 
a creat' 

refacerea 
; arnin- 

preg-Mitoare 
pe strada 
de IC oc- 
Exploata 
comunală, 
continua 

asi- 
astfel, în timp 

desfășurare a 
artere 

mu-

nocturni

Doar i 
cîte o 
Deodată

Iosif DAVID

servire

ici-colo se 
fereastră 

i însă li- 
curmată 

ce par a 
- mediu, 

oare ? In 
din jurul 

se pa1-

Soția mea < 
magazinul nr.

a vizitat recent 
. 21 al l.C.L.S.

E noapte. Marea majo
ritate a locuitorilor cartie
rului Aeroport Petroșani se 
odihnesc, 
mai vede 
luminată,
niștea nopții este 
de niște 
veni i 
Ce se 
zona de 
blocurilor 
re că au 
male. Să 
Din păcate da. 
mă apariția la 
tîrzie a zgomotului de 
lăngi, mugetele, sforăiturile. 
Alături de cîrdurile de ani-

zgomote 
dint’r-un alt 

: întîmplă
iarbă
cartierului 

sosit cirezi de ani- 
fie oare adevărat ? 

O confir- 
această oră 

tă-

male se văd proprietarii lor. 
Oare de ce li se îngăduie 
acestbra șă sfideze munca și 
odihna oamenilor ?

Am încercat să leg o con
vorbire cu ei. Par 
vați. „Nu știau11 că 
dacă transformă 
verzi din preajma 
lor în 
tat că 
vedesc 
ță de 
catari care încă din 
vară și-au creat aceste spa
ții verzi, le-au 
it pentru a le 
cile trecătorilor 
săpat pămîntul 
mînțat iarbă, 
mirați aflînd că pentru ceea 
ce credeau ei că au de ia 
natură s-au investit ore de 
muncă. Au promis în mod 
solemn că nu vor mai veni. 
Dar nu s-au 
vînt. Sau. 
primii au 
alții.

In fața 
fășoară spectacole 
bile > iarbă călcată, pomi, 
căror tînără 
permite prea mare stabilita
te, rupți ș.a.m.d. Excluzînd 
zgomotele din noapte ce de
ranjează odihna multor lo
catari, urmele vizitatorilor 
nocturni pe spațiile verzi 
ale cartierului sînt vizibile.

Nu vom putea urmări în 
fiecare noapte pe acești ne- 
cuviincioși care se „ascund" 
după „n-am știut" în atin
gerea scopurilor lor — pă- 
șunarea ierbii de pe zone
le verzi. Sînt necesare mă
suri ferme pentru a-i deter
mina pe acești oaspeți noc
turni nepoftiți să stea liniș
tiți acasă, să nu mai con
turbe liniștea cartierului, să 
nu mai calce în picioare 
munca altora. împotriva lor 
să se aplice, cu toată seve
ritatea, prevederile

Oare gospodarii 
n-au de spus și 
de făcut nimic în 
privință ?

nevino-
greșesc 
spațiile 
blocuri- 

pășunț. Le-am ară- 
prin ceea ce fac do- 
lipsa de respect fa- 
munca* sutelor de lo- 

primă-

împrejmu- 
feri de pote- 

grăbiți, au 
și au însă- 
S-au arătat

ținut de cu- 
cine știe.
fost

poate 
urmați de

a

ochilor ni se des- 
deplora- 

a
vîrstă nu le

Foto : Ion LEONARD

Alo, aveți legătura cu 
subteranul.

(Urmare din pag. 1)

Răspundem celor ce
PETRE COLȚIȘOR, 

pensionair, Lupeni. Mutîn- 
du-vă de la Tg. Jiu la Lu
peni, este necesar să înain
tați oficiului pentru proble
me de muncă și ocrotiri so
ciale Petroșani, str. Republi
cii nr. 90, o declarație tip 
din care să rezulte că copi
lul este în întreținerea dum
neavoastră și alta că nu sîn- 
teți în cîmpul muncii, decla
rații necesare completării do 
sarului de pensie, fără de ca
re nu vi se poate plăti alo
cația de stat.

motive procesul de produc
ție a fost întrerupt, persoane
le încadrate în muncă vor fi 
retribuite cu 75 la sută din 
salariul tarifar de încadrare 
aferent timpului respectiv, cu 
condiția ca încetarea lucrului 
să se fi produs fără vina lor 
și dacă în tot acest timp au 
rămas la dispoziția unității".

ne scriu
ția despre care ne scrieți 
nu se găsește înregistrată în 
evidența redacției, 
trimițîndu-ne 
celeia.

Reveniți, 
o copie a a-

legale. 
orașului 

mai ales 
această

Aron BURSESCU, 
Asociația de locatari 

cartier Aeroport

Brigadierul, omul exemplului
(Urmare din pag. 1)

Început 
forma- 

oameni,

Adică, de nemotivate se ți
neau, buni de gură erau 
doar cu munca nu prea se 
impăcau. Pentru ei ritmul de 
lucru din brigăzile' "seolbru- 
lui fruntaș ,.era ■ .
prea intens și se retrăgeau 
la regie ori se „plimbau" de 
la o brigadă la alta.

SI totuși acești oameni 
trebuiau ciștigați pentru mi
nă, pentru producție.

A

/n brigadă a 
munca pentru 
rea lor ca

ca mineri. împreună cu cei 
patru șeii de schimb, Dioni- 
sie Lavric, Iile Chelaru, Paul 
Dobay și Nicoară Ștreangu 
(acesta din urmă un zdrahon 
de bărbat care, așa cum ni 
s-a spus „la front mută stil- 
pii metalici dintr-un loc în 
altul de parcă și-ar purta iu
bita") a început munca de 
convingere a celor delăsători 
Se tot țineau de ei. nu numai 
la mină ci și după șut, in 
orele libere.

Din iulie s-au observat 
roadele acestor strădanii.

(Urmare din pag. 1)

schimb după cum am fost in
form ați, erau înștiințați cu in
variabilul „Nu avem, nu exis
tă nici unde". Ce nu face o- 
mul ca să se scape, dind vi
na pe alții !

Nicolae Floroiu, respon
sabilul unității nr. 46 Vulcan, 
și-a însușit „observația11 in
spectorilor comerciali, coman- 
dînd, într-una din zile, 1500 
kg. roșii. In lipsa acestuia 
însă, vînzătorul... loan Flo
roiu, cu de la sine putere (dat 
fiind gradul subînțeles de ru
denie și proverbul acela cu 
nuna stingă care nu știe ce fa
ce cea dreaptă !) contraman
dează comanda, lipsind cel 
mai populat cartier al Vul
canului de marfa solicitată... 
O situație care relevă fla
grant o manieră de lucru de
ficitară, categoric în defa
voarea clientelei, s-a „înre
gistrat11 la Lupeni. Șeful de
pozitului C.L.F., Marin Sanda, 
deși dispunea de un bonier 
voluminos cu note de comenzi 
(pentru că, uneori, se mai în- 
tîmplă să se confunde lipsa de 
interes cu... lipsa bonibru- 
lui I ? ) nu a solicitat spriji
nul tovărășesc al depozitului 
din Petroșani, unde, cum 
spuneam, existau roșii, spre 
a-și onora unitățile din raza de 
activitate. Ba, mai mult, cînd 
a fost întrebat 
rășul Dumitru 
ful serviciului 
centrului, dacă 
roșii, a răspuns cu 
că „dispune de cantități sufi
ciente". „In depozit, însă — 
după cum afirma Fodor Ca
rol, celălalt inspector comer
cial al Consiliului popular 
municipal — nici urmă de ro
șie" !

Mai poate fi vorba, în atar: 
condiții, de grijă deosebită 
pentru servirea lienților, 
înțeleasă nu numai ca o preo
cupare ci și ca o obligație

de către tova- 
Popescu, șe- 
comercial al 
are nevoie de 

insolență

Brigada s-a luat la Întrecere 
cu brigăzile conduse de Ma
rin Ciochia și loan Popescu, 
cele care realizaseră pină 
atunci pentru secțgr .un plus 
de cărbune de 'cl'tevâ "mii de
tone. Grumăzescu avea do| 
qameni de care acum se ocu
pa nemijlocit - __ .' .’L
hai Guțu și 
sif Ziberna, 
pînă atunci, 
multe nemotivate, 
de lună s-a dovedit rodnic 
ortacii — toți fără nemotiva
te, iar planul realizat. Nu 
Intrecuseră însă, la produc
ție, celelalte brigăzi.

Abia in august, brigada a 
devenit destul de 
pentru ca i 
să se poată 
cum dorea, 
care le transmitea erau 
luate de șefii de 
spuneau aceștia 
lalți din brigadă, 
de zi, și sfirșitul 
adus ceea ce era de așteptat: 
obținuseră cele mai bune re
zultate în întrecerea cu cele
lalte brigăzi, depășind pro
ductivitatea muncii planifica
tă pentru abatajul lor cu 6 la 
sută.

— minerul Mi- 
vagonetarul lo- 
amindoi fiind, 
dintre cei cu 

Sfirșitul

omogenă 
munca în abataj 

i desfășura așa 
„Dispozițiile" pe 

pre
schimb. Ce 
făceau cei- 
Tot așa, zi 
lunii le-a

— După aproape jumătate 
de lună, îmi spunea tehnicia
nul Petre Mercioiu, brigada 
lui Grumăzescu a extras pes
te sarcina dș^plan ^ produc
ție de cărbune de'peste 200 

, tone și a majorat jrroducti- 
vităteă muticii plăhificâtă cu 
peste 100 kg pe post.

Brigadierul, lucrînd cot la 
cot cu ceilalți, uneori, atunci 
cînd era nevoie și, cite două 
sau trei schimburi pe, zi, i-a 
clștigat pe oameni de partea 
Iul, i-a determinat să gin- 
dească și să muncească la 
fel ca el. Prin exemplul Iui 
de dăruire și pasiune, 
cut din oameni certați 
de curînd cu disciplina 
mineri de nădejde.

rînd, dar, încă se constată 
întîrzieri în asigurarea piese
lor prefabricate, a boiandru- 
gilor de care este nevoie ori 
de cîte ori se trece la un nou 
nivel. De asemenea, 
de lucru este frlnat 
de echipa de fierari, care 
asigură execuția la timp 
lucrărilor de care depind 
perațiunile următoare.

— Numai păstrînd ritmul 
intens de execuție din ulti
mul timp vom putea termina 
și blocul A2 pînă la sfirșitul 
anului, ne-a spus Elena Mo- 
șoiu, șefa echipei de betoniști. 
Atît noi cei din schimbul de 
zi cît și schimbul de noapte, 
condus de Lila Dudaș, sîn- 
tem conștienți că doar prin- 
tr-o muncă mai spornică a- 
ceastă cerință se va putea în
deplini. Rezultatele din ultima 
perioadă ne mulțumesc. Avem 
convingerea că, in mai puțin 
de două luni vom „ridica11 și 
blocul A2 pînă la cel de-al 
11-lea nivel.

Iată în continuare și discu
țiile purtate cu responsabilii 
de lucrări ai celor două blocuri 
în execuție la Vulcan :

— Acordăm atenție priori
tară operațiilor de bază, de 
montaj a cofrajelor și turna
re a betonului ne-a relatat 
inginerul Andrei Szmolka, 
responsabil de tură la blocul 
Al. Intr-adevăr, echipa de fie
rari nu răspunde corespunză
tor, de fiecare dată, necesități
lor dictate de ritmul intens în 
care fe'hdâKSHS. Ekpllcația 
este una singură: se manifestă 
multă indisciplină, sînt zile în 
șir în care muncitorii forma
ției lipsesc. Deocamdată s-au 
luat unele măsuri de întărire 
a formației cu muncitori con
știincioși, disciplinați iar dacă

ritmul 
uneori, 

nu 
a 

o-

în viitoarele zile se vor ma
nifesta în continuare abateri 
de la disciplina muncii, vom 
înlocui, cu sprijinul Grupului 
de șantiere, formația actuală. 
Cît privește lipsa boiandrugi- 
lor, începînd de azi am creat 
un stoc de materiale pentru 
cîteva zile, pe care îl vom 
păstra. Nici un fel de piedică 
nu vom mai îngădui să mai 
apară în desfășurarea activi
tății de aici. Vom imprima lu
crului ritm mai accelerat de
cît orieînd. Atît Grupul de șan
tiere din Petroșani cît și sta
ția de betoane din Vulcan răs
pund cu promptitudine •soli
citărilor noastre. Fără îndo
ială, la 30 noiembrie vom pre
da blocul viitorilor săi loca
tari.

La blocul A2, 
na în momentul 
noastre planșeul 
zero, maistrul 
Emil Surdu ne-a
cut stadiul pregătirilor 
condiționează începutul 
nării primelor tone de 
în pereții blocului.

— După cum vedeți,
s-au turnat trei mașini cu be
toane la planșeele de deasupra 
subsolului. Au sosit primele 
mașini cu balast pentru a- 
menajarea liniei ferate a ma
caralei, iar mîine va sosi șina. 
Vom termina în patru zile 
calea pe care macaraua să par
curgă distanța intre cele două 
blocuri apropiate, astfel îneît 
cofrajele demontate de la ul
timul nivel al blocului Al să 
fie așezate direct pe loctil lor, 
la prfrntir rlîvel'’ ill • bloeuhii' 
A2. Dlipă1 fftfhui de exefetlțîe 
înregistrat în ultima perioadă 
la blocul’ Al, aVem ce?rAudi- 
nea că înainte de 20 decem
brie vom fi la ultima cotă a 
blocului A2. Problema care se 
pune este să putem asigura un

unde se tur- 
intervenției 

de la cota 
de lucrări 
făcut cunos- 

care 
tur- 

beton

astăzi

ungeneral valabilă ? In nici 
caz...

...Locuitorii din iscroni 
reejamat insistent, timp în
delungat. faptul că în unita
tea C.L.F
băuturi

au

nr. 35 se consumă 
alcoolice și se vînd 

diverse., produse industriale. 
Controlul efectuat de organe
le Inspecției comerciale de 
stat au constatat de îndată ve
ridicitatea afirmațiilor. In 
magazia unității, responsabi
la Silvia Lupu ținea nu nu
mai sticle goale, necomer- 
cializate, care nu intrau în

*

a fă- 
pină 
niște

vred-oameni 
pot obține re

de valoare
Sectorul și-a 
de la Incepu-

Agendă editorială

tpmai cu
IV nici se 
/w zultate

în producție, 
depășit planul
tul anului cu peste 9 000 to
ne cărbune. Cum a reușit ? 
Pentru că. din ce în ce mai 
mulți mineri din sector se 
aseamănă cu Grumăzescu, 
convinși fiind că numai așa 
se pot naște succesele.

lezăm să punem sub semnul 
întrebării justețea 
amenzi de 275 lei, sub 
tul gravității faptei !

...La grădina de
„Constructorul" din Petroșani 
(ca și la bufetul „Ardealul" 
din Uricani, responsabil — 
Marioara Stoi) există re
clamă suficientă pentru 
must dulce, însă acest pro
dus de sezon lipsește cu de- 
săvîrșire. Responsabilul
„Constructorului", 
ghe Cojocaru, nu 
deloc notele de 
pentru must (în

acestei 
rapor-

vară

Gheor-
„agrează" 
comandă 

schimb,

• MIHAI VARO, Petro
șani. întreprinderea a proce
dat legal retribuindu-vă în 
luna septembrie a.c. cu 75 
la sută din salariul tarifar 
cunoscînd că articolul nr. 86 
din Codul Muncii prevede: 
„In cazuri excepționale cînd, 
din motive tehnice sau alte

• VASILE C., Petrila.
Potrivit prevederilor art. 15 
al. 2 din Legea nr. 26/1967. 
efectuarea într-un an calen
daristic a concediului de odih
nă cuvenit pe mai mult de 
doi ani consecutiv este inter
zisă.

Prin urmare, dacă exploa
tarea minieră nu v-a acor
dat concediul de odihnă cu
venit pe anul 1968. în pre
zent' nu vi-1 mai poate acorda.

• IO AN DUMITRESCU, 
Cîmpu lui Neag. Reclama-

• PETRE 
troșani. ‘ 
xistente 
voastră 
că în 
1967 — 
neficiat 
conducătorilor de formații de 
lucru prin H. C. M. nr. 
1051/1959.

In caz că ați beneficiat de 
acest spor, prezentați Oficiu
lui pentru probleme de mun
că și prevederi sociale Petro
șani o cerere însoțită de două 
adeverințe de la exploatări
le miniere 
în perioada 
ani, pentru 
la pensia.

BOBOC, Pe- 
adevprințele e_Din adeverințele e_ 

la dosarul dumnea- 
de pensie nu rezultă 
perioada februarie 

ianuarie 1972, ați be- 
de ajutorul acordat

unde ați muncit 
respectivă de 5 
a vi se recalcu-

BIGIOIU II! UI FtliAlt
TIMIȘOARA»

cît mai mic, de ma- 
douâ nivele, intre o- 
principală — de tur- 
pereților de rezisten-

Folosind drept pretext o 
narație de dragoste, Ch. Di- 
kens aduce prin romanul 
„Povestea celor două orașe'1, 
tălmăcită în românește 1’ 
Ed. Univers, o frescă a celei 
mai frămîntate perioade 
Istoria Franței

o
Continuînd publicarea 

lecției „Județele patriei'1, 
ditura Academiei a scos 
cent de sub tipar o lucraie 
despre județul Brăila

★
Aceeași editură a publicat 

recent în cadrul colecției „Bi
blioteca sociologică" o intere-

din

co-
F-

re

sântă monografie cuprinzînd 
concluziile unui grup de 
lozofi, sociologi, 
istorici și geografi 
Xecț'uat investiții 
în zona Vaslui.

♦
Elaborată de un 

cercetători din Cluj sub con
ducerea lui Vasile Breban, 
lucrarea „Limba română co 
rectâ11 reia într-o formă acce
sibilă normele ortografice 
ale îndreptarului ortografie, 
pe care le completează cu ex 
plicații de gramatică și vo
cabular.

f« 
economiști, 
care au e- 
sociologice

colectiv de

(Agerpres)

și reclamații nu i-au fost 
găsite, în timpul regulamen
tar, rezolvarea de către șe
ful unității... Au urmat, după 
cum e și firesc, amenzi. A- 
menzi care se suprapun peste 
alte amenzi și care nu... de
ranjează pe nimeni. Oare, de 
ce ?

...Alte încălcări
Iilor 
Șeful 
al
Constantin
zat să primească 
biter Covasna, stringent ce
rut în unitățile întreprinde-

ale regu- 
generale de comerț, 
depozitului de vin 

I.C.L.S.A.P. Petroșani,.
Boncan, a refu-

1200 litri

Cu... nuielușa de alun a indulgenței
nu poate fi stopat cursul deficiențelor

comercială!
Și 
în 
a-

cartofi (în timp ce 
vînzare nu se 

un kilogram !), 
pahare pentru țuică

de

o

nomenclatorul unității, dar
30 kg de 
față la 
fia nici 
sticlă și
și o pereche de pantofi 
lac de proveniență iugoslavă... 
Responsabila a fost amenda
tă cu 275 . lei. Dacă nu uităm 
ceea ce ne spunea, cîndva, 
într-un moment de efuziune 
sufletească, un responsabil 
de unitate, că amenzile mici, 
cu care sînt „recompensați", 
nu. le produc unor lucrători 
din comerț decît senzația 
plăcută a unei gîdilări, cu-

stuf a știut să împrăștie în 
toată grădina ! ) ; barmana 
Maria Ghițulescu nu obiș
nuiește să-și servească „oas- 
peții“ în pahare cu gramaj, 
marcate ; la bar, controlul co
mercial a găsit 80 litri vin d 
regiune „însurăței*1, cu ter
menul de garanție depășit, 
necorespunzător calitativ, 
datorită faptului că n-a fost 
pus la timp în vînzare, lai 
din bufet au fost ..extrase' 
5 bucăți de ciocolată extra 
fină cu vanilie, fără aspect 
comercial, roase la colțuri; 
unui număr de 11 sesizări în
scrise in condica de sugestii

rii și facturat, la insistențe, 
de la I. C. L. S. „Alimenta
ra". De ce ? Pentru a nu avea 
„probleme" in plus și spre a 
dovedi șefilor lui că acolo, 
ia depozit, el e... mare și 
tare ! Izvorînd din aceeași 
conștiință a falsei superiori
tăți e și comportarea șefului 
unității Agrocoop din Petro
șani, Ion Bornemisa. Con
vins fiind că poate face ce

■ vrea, acesta a considerat că 
recepția unei „balene" cu 
gogoșari (de calitatea I și a 
Il-a) nu-i decît un „moft" 
oarecare, indieîndu-i vîn-

zătorului Mircea Gagiu să 
vîndă gogoșarii... amestecați, 
cum o fi acolo, că nu se ob
servă. S-a observat însă. 
Ca-n povestea cu ulciorul 
care nu merge de multe ori 
la apă !

...In decurs de o lună — 
septembrie — inspectorii co
merciali ai Consiliului popu
lar municipal au... 
tiăt, în întreaga 
mercială a Văii 
menzi în valoare 
mativ 3000 de lei. 
puțin ? Dat fiind faptul 
marea majoritate a deficien
țelor inserate 
sînt, se știe, 
întîmplătoare, 
unei stări de 
perpetuează, 
vină o... a doua natură, con
siderăm că „recompensele" 
continuă să fie totuși... dulci, 
mîngîitoare, nicidecum us
turătoare. Nu toate, bineîn
țeles. Acolo însă unde, eînd- 
va, ai dat o amendă de 100 
de lei și, peste un timp, pen
tru aceeași deficiență, mai 
„arunci11 o altă amendă, de 
aceași valoare — „cazul11 de
vine hazliu. Și vinovatul va 
continua să persiste în gr - 
șeală, așteptînd, în orice cli
pă, să mai fie, încă, o dată, 
admonestat cu... nuielușa de 
alun a indulgenței.

Dacă cucerirea, 
rea prestigiului unei 
tăți nu 
pentru 
comerț 
cele 
vem obligația 
năm, în acest sens, măcar o 
preocupare constantă, vi
zibilă. Aceasta, a propos 
de faptul că PRESTIGIUL 
și FAIMA unei unități co
merciale sînt, orice s-ar zi
ce, ȚINTE către care exis
tă OBLIGAȚIA să se nă
zuiască...

împrăș- 
rețea co- 
Jiului, a- 
de aproxi- 
E mult ? E 

că

mai sus nu 
„unicate" adică 
ci „roade" ale 
lucruri care se 
tinzînd să de-

menține- 
uni- 

începe să devină, 
toți lucrătorii din 
o... satisfacție dintre 
mai importante, a- 

să determi-

decalaj 
ximum 
perația 
nare a 
ță — cu celelalte operații, res
pectiv zidăria izolantă la exte
rior și finisajul interior, fapt 
care condiționează predarea 
blocului A2, pînă la 30 de
cembrie.

La blocul Al acest decalaj 
optim între operații nu s-a 
realizat pentru că sînt insu
ficiente efectivele de zidari 
care execută operațiile secun
dare. I-am cerut tovarășului 
Romică Pera, tehnician din 
compartimentul de organizare 
al șantierului Vulcan să ne 
facă cunoscut modul în care 
acest ultim neajuns va fi în
lăturat.

— Vom încheia în cîteva 
zile lucrările la blocul ld și 
vom transfera întregul efectiv 
de zidari, ocupați actualmen
te aici, în zona blocurilor Al 
și A2. Avem efectiv suficient 
pentru ca răminerea în urmă 
înregistrată la operațiile des
pre care 
cuperată 
Conform 
execuție, 
zut rolul 
execuție 
lucru în parte, lucrările se vor 
putea încheia în întregime în 
timpul planificat. Și anume, 
vom putea preda și blocul A2 
pînă la 30 decembrie.

Cele constatate ca și relată
rile factorilor hotărîtori de 
bunul mers al activității pe 
șantier, în toate detaliile, sînt 
în măsură să ne saftisfhc#. drii’ 
ja țpe care toți ceî din șantier o 
manifestă pentru înlăturarea 
bperativă a celor mai mici ne
ajunsuri, certifică încrederea 
pe care fiecare din cei cu care 
am dialogat și-au exprimat-o, 
că planul fizic anual de apar
tamente va fi îndeplinit in
tegral.

Secția electrificare
centralizare electrodinamică

Deva
angajează urgent:

• electricieni autorizați la înaltă 
tensiune pentru linia de contact 
Subcetate - Petroșani, domicliați 

pe traseul Călan - Vulcan.
- Salarizare conform HCM 914/1968.

este vorba să fie re
in cel mult o lună, 
ultimelor grafice de 
în care este prevă- 
pe care-1 va avea in 
fiecare formație de

Mica 
publicitate
VIND 

comodă, 
persan, 
1073.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vîlvă- 
resc Viorel, eliberată de 
E.M. ;■ inoasa. O declar 
nulă.

-'V5&

Permise C.F.R. pentru salariat și membrii familiei.

— Ordin de serviciu gratuit pentru locuințâ pinâ la dis
tanța de 60 km.

Informații telefon 13920 - interior 383

Exploatarea
de gospodărie locativ

Str. Cuza Vodă nr. 23 Petroșani

ANUNȚĂ
tinerea unul concurs pentru ocuparea a

dulap combinat, 
magnetofon, covor 
Petroșani, telefon

— 3 posturi de maiștri 
construcții civile și industriale

Concursul va avea loc la sediul exploatării, în 
ziua de 20 octombrie 1973, ora 8 dimineața.

Temele pentru concurs se găsesc la compartimen
tul personal, iar condițiile de angajare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare la telefon 1667.
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Adoptarea proiectului 
de program al

Deceniului de acțiune 
pentru combaterea 

rasismului șl a 
discriminărilor rasiale

NAȚIUNILE UNITE 15 — 
Trimisul special Agerpres, 
Victor Martalogu, transmite: 
Comisia pentru probleme so
ciale, umanitare și culturale 
a Adunării Generale a adop
tat proiectul de program al 
Deceniului de acțiune pentru 
combaterea rasismului și a 
discriminărilor rasiale. După 
cum este cunoscut, Aduna
rea Generală a O.N.U. a ho- 
tărît, 
cestui 
1973, 
25-a
Declarației universale privind 
drepturile omului.

Programul aprobat de Co
misie face apel să se conti
nue eforturile tuturor state
lor. guvernelor și instituțiilor 
internaționale pentru eradi
carea discriminărilor rasiale 
și respectarea drepturilor omu
lui și a libertăților funda
mentale. indiferent de rasă, 
sex, religie. Programul pro
pune o serie de măsuri cu ca
racter internațional și regio
nal, inclusiv organizarea unei 
conferințe mondiale pe tema 
combaterii rasismului și a dis
criminărilor rasiale, care va 
trebui convocată cît mai cu- 
rînd posibil, dar nu mai tîrziu 
de anul 1978. Se recomandă, 
de asemenea, Adunării Gene
rale instituirea unui fond, pe 
bază voluntară, pentru 
jinirea popoarelor care 
împotriva discriminării 
siale și apartheidului.

Corni șia a aprobat prin con
sens un proiect de rezoluție 
în temeiul căruia Adunarea 
urmează să aprobe progra
mul.

anul trecut, lansarea a- 
deceniu la 10 decembrie 
cu prilejul celei de-a 
aniversări a adoptării

spri- 
luptă 

ra

Rezultatele 
alegerilor 

din Turcia
ANKARA 15 — Corespon

dentul Agerpres, Ion Badea, 
transmite. Rezultatele parția
le, comunicate luni seara, a- 
16 alegerilor parlamentare 
desfășurate duminică în Tur
cia indică un important avans 
al Partidului Republican al 
Poporului, condus de Bulent 
Ecevit. Pe baza datelor defi
nitive obținute în 37 din cele 
67 de regiuni ale țării, acest 
partid și-a adjudecat 82 din 
cele . 450 de locuri ale Adună
rii Națjonale (Medjilis). Par
tidul Dreptății, condus de Su
leiman Demirel, care a deținut 
pînă acum majoritatea în 
Medjilis, a obținut 80 de man
date. Partidul democratic — 
21, Partidul Salvării Naționa
le ’— 12, iar Partidul Republi
can al încrederii — 2.

Reuniunea 
de externe ai

15 (Ager- 
Luxemburg s-a 
reuniunea 
miniștrilor 
țărilor

de 
de 

C.E.E.,

LUXEMBURG 
preș). — La 
deschis, luni, 
două zile a 
externe ai
consacrată încercării de sta
bilire a unei poziții comu
ne în cadrul viitoarelor tra
tative dintre Comunitate și 
reprezentanții a 41 de state 
în curs de dezvoltare, aso
ciate sau care doresc să se

FILME
MARȚI, 16 OCTOMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Urmărire la Amster
dam ; Republica: Drumurile 
bărbaților : PETRILA : Cea
ța ; LONEA — Minerul : 
Domnului profesor cu dra
goste ; VULCAN: Cine cîn- 
tă nu are gînduri rele ; LU- 
PENI — Cultural : Homolka 
și portofelul: Mu .icitoresc: 
Neînfricatul Gyula vara și 
iarna.

RADIO
MARȚI, 16 OCTOMBRIE

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Melodii în zori de zi ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jo
cul ; 5,50 Muzică ușoară ; 
6,00-8,08 Radioprogramul 
dimineții; 8,08 Matineu
muzical; 8,30 La microfon, 
melodia preferată ; 9,00 Bu
letin de știri ; 9,30 Atlas 
cultural; 9,50 Muzică ușoa
ră ; 10,00 Buletin de știri;

. Steagul roșu

o
lV
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Din țări socialiste
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Lucrările celei de-a doua faze 
a Conferinței pentru securitate 

și cooperare in Europa
GENEVA — Coresponden

tul Agerpres, Cornel Vlad, 
trasmit'e : La Centrul interna
țional de Conferințe din Ge
neva au continuat — în ca
drul organelor subsidiare de 
lucru — lucrările celei de-a 
doua faze a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa.

In organul special de lucru 
au început dezbaterile asu
pra proiectului de convenție 
prezentat de Elveția privind 
instituirea unui sistem euro
pean de reglementare pașni
că a diferendelor.

Așa cum se arată în pream
bulul documentului, edifica
rea unui sistem de reglemen
tare pe cale pașnică a dife
rendelor, corespunzînd obiec
tivelor Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa, contribuie totodată, prin 
aceasta, la asigurarea trans
punerii în viață a principiu
lui egalității statelor. Un a- 
semenea sistem, așa cum spu
nea reprezentantul Elveției, 
trebuie să fie în concordan
ță cu principiile și scopuri-

le Cart’ei Națiunilor Unite, 
Statele participante la Con
ferință ar urma, în. acest sens, 
să recurgă la aceste mijloace, 
prevăzute în mod expres și 
în Carta O.N.U., cum sînt 
negocierea, ancheta, medie
rea, concilierea, arbitrajul, rt£ 
glementarea judiciară, pre
cum și la alte căi de solu
ționare a diferendelor exis
tente sau care pot apărea în 
relațiile dintre state.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor din subcomisia 
pentru cooperarea în dome
niul informației, delegatul ro
mân M'hail Sava a su
bliniat necesitatea intensifi
cării schimburilor de va
lori spirituale, științifice și 
tehnice între state, a unei mai 
bune cunoașteri a experien
ței tuturor popoart M. In zi
lele noastre, coop< ’►"a în 
acest domeniu — a spus el 
—- se impune ca o necesita
te și nu ca o opțiune. Vorbi
torul a relevat contribuția in
formației la mai buna cu
noaștere și apropiere, la spo
rirea încrederii între toate po
poarele.

Deschiderea celui de-al IIII-leu 
Congres Sindical Mondial

VARNA 15 — Coresponden
tul Agerpres, C. Amariței, 
transmite : Luni, s-au deschis, 
la Varna, 
VllI-lea 
Mondial, 
din circa 
zentînd 
ganizații 
regionale 
membre sau 
Federației Sindicale 
le, precum și reprezentanți ai 
unor organizații internaționale 
ca O.N.U., O.I.M., UNESCO, 
F.A.O., Consiliul Mondial al 
Păcii, Federația democrată In
ternațională a Femeilor, Fe
derația Mondială a Tineretu
lui Democrat.

Uniunea Generală a Sindi
catelor din România este re
prezentată la congres de o de
legație condusă de tovarășul 
Mihai Dalca, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.

In prima zi a congresului, 
după ședința solemnă de di
mineață, în cadrul căreia de
legații la congres au fost salu
tați de președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, 
Todor Jivkov, Pierre Gensous, 
secretarul general al F.S.M., 
a prezentat raportul de bază 
privind activitatea federației 
în perioada care a trecut de 
Ia ultimul congres, desfășurat 
în 1969, la Budapesta.

Participanții la Congres au 
fost salutați de Todor Jivkov 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria.

In continuare, participanții 
au adoptat ordinea de zi a 
celui de-al VllI-lea Congres 
Mondial Sindical care cuprin
de un raport introductiv cu

lucrările celui de-al 
Congres ; 
Participă 

140 de țări, 
peste 200 

sindicale naționale, 
sau de ramură, 

nemembre ale 
Mondia-

Sindical 
delegați 

, repre- 
de or-

privire la scopurile și res
ponsabilitățile Federației Sin
dicale Mondiale și ale sindi
catelor în acțiunea de refa
cere și dezvoltare a solidari
tății și unității de acțiune a 
sindicatelor și a oamenilor 
muncii din întreaga lume, 
pentru asigurarea progresu
lui, libertății și păcii, adop
tarea unui document cu pri
vire Ia activitatea de viitor 
a F.S.M., adoptarea unei 
charte a drepturilor sindica
telor și revendicărilor econo
mice și sociale ale oamenilor 
muncii din tăr’.le capitaliste 
în etapa actuală.

Raportul la primul punct 
al ordinei de zi a 
zent'at de Pierre 
secretar general al 
Sindicale Mondiale.

fost pre-
Gensous. 

Federației

A Antrepriza română 
construcții și 
com" a deschis 
tierul pentru 
nei clinici de 
cest modern obiectiv al 
vățâmîntului medical 
rior cehoslovac se 
ză pe baza proiectelor ro
mânești. înțelegerea pentru 
construirea de către țara 
noastră a noii clinici praghe. 
ze a intervenit după ce cons
tructorii și arhitecții români 
și-au 
bună 
cia.

montaje 
la Praga 

ridicarea 
urologib.

de 
„Ar- 
șan- 

u- 
A- 
în-

supe- 
realizea-

dobîndit, pe merit, o 
reputație în Cehosloya-

La 15 octombrie, 
început convor- 
Alexei Kosîghin, 
Consiliului 
U.R.S.S. și

EVOLUȚIA CONFLICTULUI MILITAR 
DIN ORIENTUL APROPIAT

CAIRO 15 (Agerpres). — Un 
comunicat al Comandamentu
lui general al forțelor armate 
egiptene anunță că aviația is
raeliană a încercat, în cursul 
zilei de luni, să. bombardeze 
aeroporturi avansate ale Egip
tului, dar a fost respinsă de a- 
părarea antiaeriană, care a 
doborît 9 aparate. Totodată, 
se menționează că o formațiu
ne a forțelor aeriene egiptene 
a bombardat, luni dimineața, 
un detașament israelian care 
avansa pe axa de nord a Sina
iului. distrugînd șase tancuri, 
trei autoșenile’și aproximativ 
20 de vehicule militare. „Ina
micul, adaugă comunicatul, a 
încercat să contraatace una 
din unitățile noastre pe noua 
poziție deținută în Sinai, 
forțele egiptene au 
stopeze contraatacul 
trugă șapte tancuri 
he11. Unitățile, care 
prins contraatacul s-au retras 
spre est.

In ansamblu, comunicatul 
subliniază că forțele terestre 
egiptene au continuat. luni, 
să-și ponsolideze pozițiile cu
cerite după ofensiva de du
minică de-a lungul liniei de 
confruntare din Sinai și'că, în 
aceeași zi, luptele s-au des
fășurat în sectoare locale ale 
frontului.

Un alt comunicat publicat 
la Cairo anunță că o unitate 
terestră egipteană, debarcată 
în cursul nopții în spatele li
niilor inamice, a atacat prin 
surprindere, luni dimineața, o 
fortificație israeliană, provo- 
cînd grele pierderi în vieți o- 
menești și material de luptă. 
Se menționează că 
două părți s-au 
lupte corp la corp, 
unitatea egipteană 
la bază.

Referindu-se la 
lansată duminică de forțele 
armate egiptene, comunicatele 
de la Cairo subliniază că a- 
cestea au reușit să avanseze 
spre est pe toată lungimea 
frontului și să ocupe poziții 
noi, deși trupele israeliene au 
contraatacat permanent, utili
zing aviația, tancurile și arti
leria antitanc. Au avut loc, de 
asemenea, lupte aeriene în di
ferite zone ale frontului, cea 
mai puternică înregistrîndu-se 
deasupra regiunii -de nord a

dar 
reușit să 
și să dis- 
israelie- 

au între-

între cele 
desfășurat 
după care 
s-a întors

ofensiva

Deltei Nilului. In acest anga
jament, avioanele de vînătoa- 
re egiptene au doborît 15 apa
rate israeliene. Au fost atinse 
trei aparate egiptene. Cu pri
lejul celorlalte angajamente, 
apărarea antiaeriană a doborît 
29 de aparate israeliene.

DAMASC 15 (Agerpres). — 
Lupte de tancuri, infanterie 
și artilerie s-au desfășurat, 
luni, în sectorul de' nord al 
frontului de pe înălțimile Go
lan, unde trupele israeliene au 
încercat să recupereze o serie 
de înălțimi cucerite, dumini
că seara, de forțele siriene — 
anunță comunicatele militare 
publicate la Damasc. Se men
ționează, de asemenea, că, în 
sectoarele central și de sud a- 
le frontului, trupele siriene au 
atacat poziții israeliene, dis
trugînd șase tancuri și două 
transportoare de trupe.

Pe de. altă parte, comunica
tele relevă că aviația israeli
ană a bombardat, luni dimi
neața. obiective civile din lo
calitățile Latakia și Tartous, 
unde au avut loc angajamente 
aeriene între cele două părți. 
Un avion „Phantom11 israelian 
a fost doborît. De asemenea, 
aviația siriană a doborît un 
avion de recunoaștere israeli
an care survola regiunea situ
ată la intersecția frontierelor 
siriană, iordaniană și irakiană.

Referitor la operațiunile ca
re au avut loc duminică după- 
amiază sau în cursul nopții, 
comunicatele militare siriene 
relevă că atacurile israeliene 
din sectoarele de nord, central 
și de sud ale frontului au fost 
respinse, fiind distruse 65 de 

• tancuri inamice, trei baterii 
de artilerie, precum și mai 
multe tunuri antitanc. Avioa
nele siriene de vînătoare au 
întreprins raiduri succesive a- 
supra concentrărilor de tan
curi inamice, asupra pozițiilor 
de artilerie și a convoaielor 
militare, provocîndu-le pier
deri grele. Apărarea antiae
riană siriană a doborît, du
minică, cinci avioane israelie
ne, dintre aparatele angajate 
in sprijinirea trupelor teres
tre inamice în cele trei sec
toare ale frontului. Se men
ționează, totodată, că a fost 
respinsă încercarea trupelor 
israeliene de a realiza o ope-

miniștrilor 
țărilor C.E. E.
asocieze la Piața comună.

Agenția France Presse 
menționează că reuniunea a 
început, deși la Luxemburg 
nu sosiseră toți cei nouă mi
niștri. Ca absențe notabila, 
sursa citată menționează lip
sa ministrului de externe al 
Franței, Michel Jobert, și a 
ministrului de externe al Ma
rii Britanii, Alec Douglas- 
Home.

Moscova au 
birile dintre 
președintele 
Miniștri al 
ker Joergensen, primul 
nistru al Danemarcei, 
în vizită oficială în 
nea Sovietică.
probleme ale relațiilor bila
terale și ale situației inter
naționale actuale, îndeosebi 

cele legate de securitatea eu
ropeană.

aflat
Uniu-

Sî»t abordate

marile succese obținute de 
poporul laoțian în lupta pen
tru salvarea națională, a su
bliniat însemnătatea semnă
rii Acordului de restabilire 
a păcii și înțelegere naționa
lă în Laos și a analizat si
tuația actuală din țară.ț w

(H Algeria a hotărit să res
tabilească relațiile sale diplo
matice cu Iordania, între-

ficarea de către convenția 
Alianței Naționale Populare 
(A.N.A.P.O.) a candidaturii 
Măriei Eugenia Rojas, pri
ma femeie din Columbia care 
participă într-o competiție 
pentru ocuparea funcției 
preme în stat.

su-

an- 
trei 

politice 
Liga A-

• Comitetul Central al 
Frontului Laoțian a organizat, 
la Sam Neua. un miting pen
tru a marca cea de-a 28-a a- 
niversare a independentei Lao- 
sului.

In cuvîntarea rostită cu a- 
cest prilej, prințul Sufanu- 
vong, președintele C. C. al 
F.P.L., a trecut în revistă

rupte în 
anunțat 
vînt 
terne

septembrie 1970, 
un purtător de 
ministerului deal 

algerian.

a 
cu- 
ex-

Campania electorală în•
vederea scrutinului din 1974 
pfintru alegerea' noului pre
ședinte al Columbiei, precum 
și a noilor parlamentari și a 
viitorilor membri ai consili
ilor municipale și ai adună
rilor departamentale, a in
trat într-o etapă decisivă, zi
lele trecute, o dată cu rati-

10,05 Itinerar folcloric mu
zical ; 10,30 Selecțiuni din 
operete ; 11,00 Buletin de 
știri ; 11,05 Piese interpre
tate la chitară ; 11,15 Or
chestra Cornel Popescu ; 
11.30 Cîntece și prelucrări ; 
12.00 Discul zilei ; 12,30
lntîlnire cu melodia popu
lară și interpretul prefe
rat : 13,00 Radiojurnal ;
14,00 Compozitorul săptă- 
mînii ; 14.45 „A ruginit
frunza din Vii“ ; 15,00 Buletin 
de știri ; 15,05 Opereta „A- 
morul mascat11 ; 15,30 Mu
zică de estradă : 16,00 Ra
diojurnal; 16,15 Grupul vocal 
„Perinița“; 16,35 Cîntecele 
noastre; 17.00 In sunet de fan
fară ; 17,10 Radiocabinet
de informare și documen
tare ; 17,30 Muzică popula
ră ; 18,00 Orele serii ; 20.00 
Zece melodii preferate ; 
21,00 Revista șlagărelor ;
21,25 Moment poetic; 21,30 
Bijuterii muzicale; 22,00

Radiojurnal ; 22,30 Concert 
de seară ; 24,00 Buletin de 
știri ; 0,03-5,00 Estrada noc
turnă.

STUDIOUL DE RADIO 
TIMIȘOARA

MARȚI, 16 OCTOMBRIE
18,00 Actualitatea radio ; 

18,10 Muzică ușoară — „Pen
tru fetele din țara mea'1 ; 
18,25 Emisiunea „Viața mu
zicală'1 18,50 Ancheta radio; 
Prestări de servicii în mu
nicipiul Arad ; 19,00 Drag
mi-e cîntecul și jocul — pro
gram de muzică populară la 
cererea ascultătorilor ; 19,25 
Jurnal sătesc ; 19,32 Drag 
mi-e cîntecul și jocul ; 19,50 
Emisiunea „Alo, corespon
dențe11. Cuprinde : jurnal al 
corespondenților voluntari 
din județele Arad, Caraș-Se- 
verin, Hunedoara și Timiș.
MIERCURI, 17 OCTOMBRIE

6,00 — 6,30 Actualități și 
muzică.

T V
MARȚI, 16 octombrie

9,00 Teleșcoală.
10,00 Telex.
10,05 Revista literar-artistică 

TV. Rostind adevărul.
10.45 Muzică ușoară.
11,00 Film artistic. Anna Ka

renina (partea a Il-a).
12.05 Telejurnal.
16,30—17,00 Lumea copiilor.
17,30 Curs de limbă germa

nă. Lecția 63.
18,00 Telex.
18,05 Cum vorbim.
18,20 Univers beethovenian. 

Sonata pentru pian nr. 
32 op. 111 (partea I).

18.45 Laudă omului. Emisiu
ne de versuri.

18,55 Timp și anotimp în a- 
gricultură.

19,10 File de cronică. Un 
mar'e savant și cărturar 
român. Dimitrie Can-

Redacția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

• In baza unei hotărîri 
terioare a conducerilor a 
importante partide 
din Ba igladesh — 
wami (de guvernămînt), Par
tidul Național Awami și Par
tidul Comunist — la Dacca 
a avut loc reuniunea de cons
tituire a „Frontului alianței 
populare". A fost ales un co
mitet central de acțiune, 
compus din 19 membri.

A Reunit într-o ședință 
specială prezidată de pre
mierul Mujibur Rahman, Gu
vernul Republicii Populare 
Bangladesh a adoptat primul 
plan cincinal de dezvoltare 
social-economică a țării 
perioada 1973—1978.

pe

• In anul 2 012, populația 
Angliei va ajunge la aproxi
mativ 
cu 10 
cît în 
ficial 
guvernamental pentru recen- 
sămîntul populației. Sporul 
de populație în această pe
rioadă va fi de circa 18 la 
sută.

66 milioane locuitori, 
milioane mai mult de. 
preze :t — a anunțat o- 
la Londra Serviciul

temir.
19.20 1001 de seri. O poves

te cu cîntec.
19,30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Nicăieri.

20,05 Reflector.
20.20 Publicitate.
20,25 Seară de teatru. A cui 

e viția ? de Paolo 
Vincenzo. Premieră pe 
țară.

22,15 24 de ore. România în * 
lume

VREMEA
Valorile temperaturii înre

gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele ; Petroșani 17 
grade: Paring 9 grade.

Minimele : Petroșani 9 
grade; Paring 7 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE. Vreme ins
tabilă cu cer variabil. Se 
vor semnala precipitații, 
slabe sub formă de ploaie. 
Vînt din sectorul nordic.

MOSCOVA. Un grup de in
gineri din Moscova au rea
lizat un original aparat de 
zbor pe care l-au denumit 
prescurtat „Nizkolet", adică 
un „aparat pentru zborul la 
mică altitudine".

Capabil să transporte do
uă persoane, „Nizkolet" este 
un vehicul intermediar între 
un mic hidroavion și un hi- 
droglisor și este capabil să 
dezvolte o viteză maximă de 
120 km pe oră, zburînd la o 
înălțime de cîțiva metri. 
Constructorii apreciază că 
aparatul este indicat pentru 
traversarea rîurilor și lacu
rilor, a mlaștinilor, ghețari
lor și altor obstacole dove- 
dind-se util ca mijloc de sal
vare și ca important auxili
ar al marinarilor, geologilor 
sau vînătorilor.

noi progrese importante. 
Astfel, industria producătoa
re de insecticide a dat, în 
1972, un volum de produse 
dublu față de anul 1965, iar 
cantitatea de insecticide de 
mare eficacitate și de redu
să toxicitate a crescut de a- 
proape șase ori, în această 
perioadă. In primele opt luni 
ale anului curent, cantitatea 
de insecticide produsă a fost 
de 13,4 ori mai mare decît 
în perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

I 
I 
I

rațiune helipurtată în împre
jurimile Damascului.

★
TEL AVIV (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt militar 
de la Tel Aviv a anunțat că 
trupele israeliene au respins, 
luni, un atac lansat in 
Sinaiului de unități de 
egiptene, zonă în care 
țării sale blochează 
care duce de-a lungul 
Mediteranei — transmit agen
țiile United Press Internatio
nal și Associated Press. El a 
menționat, de asemenea, că a- 
viația israeliană a atacat ae
roporturile egiptene de la 
Tanta, Kutamiya, Shugral 
Hayat, situate la nord și la est 
de Cairo,' precum și rampe 
de rachete și concentrări 
trupe egiptene din 
naiului Suez.

Anterior, la Tel 
anunțat- că unități 
raeliene au întreprins, în 
cursul nopții de duminică spre 
luni, un raid în portul egip
tean Ras Gharib, din Golful 
Suez, distrugînd 25 de ambar
cațiuni folosite pentru trans
portul trupelor și incendiind 
o serie de depozite de muni
ții. Duminică, aviația israe
liană a atacat bazele La Tan
ta, El Mansoura și El Salhiya 
ale forțelor aeriene egiptene, 
situate în Delta Nilului, la 
80-160 km nord de Cairo. Po
trivit purtătorului de cuvînt 
israelian, un pod de pontoa
ne peste Canalul Suez a fost 
distrus în sectorul Ismailia.

Referitor la situația de pe 
frontul de nord, surse milita
re de la Tel Aviv au declarat 
că forțele terestre israeliene 
își consolidează pozițiile deți
nute în sectorul de nord, unde 
au respins, luni, mai multe 
încercări siriene de a le bloca 
ofensivă. S-a anunțat totoda
tă că trei avioane siriene djn- 
tr-o formațiune care a atacat 
pozițiile înaintate israeliene 
au fost doborîte, luni, cu tirul 
de la sol.

In aceeași zi dimineața, a- 
viația israeliănâ a bombardat 
depozite de combustibil din 
porturile siriene Latakia și 
Tartous, de pe coasta Medi
teranei, precum și concentrări 
de blindate de la liniile fron
tului. Comandamentul arma
tei israeliene a declarat că 
aviația israeliană deține ini
țiativa, atit pe frontul sirian, 
cît și pe cel din peninsula 
Sinai, unde au fost doborîte 
două avioane egiptene. Un co
municat publicat Ia Tel Aviv 
anunță că trupele israeliene 
au lovit, luni după amiază, 
dispozitivul militar irakian de 
pe frontul sirian, distrugînd 
„zeci de tancuri și făcînd ca 
unitățile respective să bată 
în retragere11. ,

★
RIAD 15 (Agerpres). — Re

gele Feisal, al Arabiei Sâudi- 
te, a dat ordin trupelor țării 
sale să sprijine Republica A- 
rabă Siria, în lupta pe care o 
duce pentru eliberarea teri
toriilor ocupate anunță un 
comunicat al Ministerului 
saudit al Apărării și Aviației. 
Duminică seara, surse oficiale 
saudite menționau că trupe 
ale Arabiei Saudite, au înce
put să 
nordic, 
Golan.

Nordul 
tancuri 
trupele 
drumul 
coastei

zona
de 

Ca-

s-aAvi.v 
navale is- 

întreprins,

sosească pe frontul 
în zona înălțimilor

★
BELGRAD. întreprinderea 

iugoslavă producătoare de 
încălțăminte și articole din 
cauciuc „Borovo" și-a propus 
să producă în acest an 17 
milioane perechi de încălță
minte de diferite tipuri, din
tre care 2 milioane de pe
rechi pentru export. Pentru 
anul viitor, planul de pro
ducție prevede fabricarea a 
aproximativ 19 milioane pe
rechi de încălțăminte, a unei 
cantități de anvelope auto în 
greutate totală de 18,7 mili
oane kilograme, precum și 
livrarea unei cantități de 9,7 
milioane kilograme de feluri
te articole 
ciuc.

★

HANOI. Bilanțul realizări
lor întreprinderilor industri
ale din R.D. Vietnam în cel 
de-al treilea trimestru al a- 
cestui an dovedește ritmul 
rapid al activităților desfă
șurate în scopul refacerii e- 
conomiei naționale afectate 
de urmările războiului.

Astfel, rezultate deosebit 
de bune au fost înregistrate 
în industria chimică și în cea 
extractivă conexă, nouă în
treprinderi și mine de im
portanță majoră din acest 
sector îndeplinindu-și planul 
trimestrial în proporții vari
ind între 101 și 158 la sută. 
A crescut producția de fos
fați și apatită, precum și cea 
de cdloranți, insecticide, a- 
cid clorhidric și alte chimi
cale.

Cu 95 la
comparație cu al doilea tri
mestru al 
producția de ansamblu a în
treprinderilor constructoare 
de mașini și a celor metalur
gice.

sută a crescut. în

tehnice din cau-

♦
Chimizarea agri-PEKIN.

culturii R.P. Chineze este un 
proces marcat, an de an, de

anului în curs.

Manifestări de solidaritate
cu lupta poporului chilian
ROMA 15 — Coresponden

tul Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite : La cinematograful 
Adriano din Roma s-a desfă
șurat duminică dimineața o 
manifestare de solidaritate cu 
lupta poporului chilian, pentru 
salvarea vieții secretarului 
general al P.C. din Chile, Luis 
Corvalan, și a tuturor celor
lalți patrioți chilieni. La ma
nifestare, inițiată de Asocia
ția recreativă culturală itali
ană (A.R.C.I.) în colaborare 
cu Asociația Italiâ-Chile ..Sal
vador Allende11 au participat

incăl-

VIETNAMUL DE SUD 15 
(Agerpres). — Ministerul A- 
facerilor Externe al Republi
cii Vietnamului de sud a dat 
publicității o declarație în 
care se arată că Statele Unite 
continuă, să mențină un im
portant număr de militari în 
Vietnamul de sud și să intro
ducă mari cantități de mate
rial de război, consolidînd re
gimul de la Saigon și
cînd astfel Acordul de la. Pa
ris asupra Vietnamului. In de
clarație se cere ca S.U.A. să 
pună imediat capăt ajutorului 
militar acordat Administrați
ei de la Saigon, respectînd 
drepturile naționale funda
mentale ale poporului vietna
mez și dreptul populației sud- 
vietnameze la autodetermina
re. ,

Pe de altă parte, într-un or
din de zi emis de Comanda
mentul forțelor armate popu
lare de eliberare din Vietna
mul de sud se arată că, în ul
tima vreme, numărul și in
tensitatea acțiunilor armatei 
administrației de la Saigon în 
regiuni administrate de G.R.P. 
au crescut. In acest sens, t se

CONVORBIRI
ANQLO - ISLANDEZE

LONDRA 15 (Agerpres). — 
La reședința din Londra a 
primului ministru britanic au 
început, luni dimineață, con
vorbirile dintre Edward 
Heath și șeful guvernului is- 
landez, Olafur Johannesson, 
consacrate încercării de depă
șire a impasului în care se a- 
pescuit islandeze, extinsă de 
flă negocierile la nivel minis
terial dintre cele două țări în 
problema recunoașterii noii 
limite a apelor naționale de 
la 12 la 50 de mile marine.

Olafur Johannesson, care a 
sosit jduminică seară la Lon-

dra, urmează să-și. încheie 
marți seara vizita în capitala 
britanică.

Potrivit observatorilor po
litici de Ia Reykjavik, în ca
drul întîlnirii dintre cei doi 
prim-miniștri voi fi abordate 
cîteva probleme tehnice, în
tre care cea a cantității anua
le de pește pe care traulerele 
britanice vor avea dreptul să 
o pescuiască în interiorul li
mitei de 50 de mile marine, ro
lul navelor-uzină în această 
zonă și alte aspecte juridice 
ale așa-numitului război al 
codului.

Sesiunea Adunării
nord=irlandeze

LONDRA — Corespondentul 
Agerpres, , Nicolae Plopeanu, 
transmite : Noua Adunare 
nord-irlandeză — a cărei pri
mă ședință, de la 31 iulie, s-a 
terminat într-o atmosferă de 
confuzie — s-a întrunit din 
nou luni, la Belfast. Aceasta 
este, după părerea ziarului 
..Times11, o nouă încercare de 
a oferi provinciei nord-irlan- 
deze posibilitatea normalizării 
vieții politice, după ce, în ur
mă cu mâi bine de un an, gu
vernul de la Londra a preluat 
controlul asupra provinciei.

Actuala sesiune a Adunării 
nord-irlandeze, care, după 
cum se așteaptă, va dura o 
săptămînă, este destinată sta
bilirii normelor și procedurii 
de lucru.

In mod practic, noua Adu
nare nu-și va putea desfășura 
activitatea legislativă decît 
după formarea Consiliului E- 
xecutiv care va trebui să se 
ocupe de problemele adminis
trative ale provinciei. O serie 
de prerogative importante 
vor rămîne însă în atribuția 
guvernului britanic.

numeroase personalități ale 
vieții culturale italiene, repre
zentanți ai unor organizații 
culturale și politice democra
tice. In cursul adunării, au 
luat cuvîntul printre alțj' fi- 
ca fostului președinte Allen
de, Isabel Allende, Agostino 
Marianetti, secretar confede
ral al C.G.I.L. (Confederația 
Generală Italiană a Muncii). 
Arrigo Morandi, președintele 
național al A.R.C.I., deputatul 
Sergio Segre, din partea Aso
ciației Italia-Chile „Salvador 
Allende11, și poetul Rafael Al
berti.

semnalează, de pildă, bombar
darea zonelor populate Tay 
Ninh și Thu Dau Mot de către 
aviația saigoneză. Comanda

mentul cere forțelor armate 
populare de eliberare și popu
lației să fie vigilente și să rh 
posteze pentru a apăra zonele 
eliberate, bunurile și viața 
populației și să respingă cu 
hotărîre actele ilegale ale ad
ministrației de la Saigon.

Noutățile 
vestimentare 

aie... verii 
viitoare

„stilului", 
vorbi in 
stil unic, 
1974 va fi

PARIS 15 (Agerpres). 
— Iarna și-a anunțat so
sirea timpurie în unele 
regiuni ale Europei, dar 
creatorii și producătorii 
de modă, sărind peste a- 
notimpuri, anunță noută
țile vestimentare ale... 
verii viitoare. Peste 200 
de creatori de modă de 
renume internațional, re
uniți la Palatul festiva
lurilor din Cannes, au 
prezentat deja o selecție 
de modele pentru sezo
nul... cald al anului 1974. 
In privința materialelor 
predominante, moda es
tivală pentru 1974 se a- 
nunță, aproape in Între
gime, din bumbac, deși, 
sub presiunea producă
torilor de țesături sinte
tice și, desigur, sub cea 
a rațiunilor... pecuniare, 
vor fi făcute concesii și 
materialelor textile din 
plastic.

Pe planul 
dacă se poate 
modă de un 
moda estivală
definită de două tendin
țe mai mult sau mai pu
țin contradictorii: „ultra- 
romantică" și „super-de- . 
contractată". Pantalonii 
și organdiul vor face ca
să comună, alături de un 
mozaic de bluzoane des
chise și de volane și vo- 
lănașe... Specialiștii re
marcă, îndeosebi, faptul 
că pantalonul nu numai 
că nu a dispărut, dar pa
re să se răspîndească 
masiv.

Stilul african se pare 
că va înlocui motivele 
de folclor indian sau 
sud-american, din tim
pul ultimelor sezoane. 
Intre aceste modele de 
inspirație africană, pro
ducătorii și creatorii 
speră că vor face vogă 
rochiile lungi și tunicile 
purtate peste pantaloni, 
croite din coton impri
mat sau pictat cu mina. 
Să așteptăm, deci, liniș
tiți, trecerea iernii și 
venirea viitorului sezon 
estival...
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